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تسم هللا الرحمن الرحیم 

مقّدمه 

 ترنمونه پایان تی ودرود سالم ، متعال وقادر یکتا ی ترآفریننده کران تی وستایش سپاس
 ته اوکه خاندان و( آله  و علیه هللا صل) مصطفی  محمد االنتیا خاتم حضرت انسانیت ی

 ترومندشان فرزندان روان ته سالم. اند  تشریت رهتری در الهی گزیدگان ترترین حق
 . آیندگانند  فروزان مشعل که عزیزی شهیدان و( ره ) امام  حضرت

 و صاؾ ، آینه چون سروکاردارندکه هایی انسان تا اتتدایی درآموزش معلمان شک تدون
 در گاهی اما. دهند  می نمایش گویا تاتصویری را ویادگیری آموزش وحقیقت اند صیقلی
 تنشیند آن تررویمطلوب نا های روش ؼتار و گرد است ممکن دالیلی ته آموزش جریان

،  موقع ته ؼتارروتی تاتطوریقین . نتاشد  ، شود داده نشان تاید که چنان آن تصویر، و
 . گردد  می شکوفا هم آنها حقیقت

 این التته. ندارد  وجود یکسانی آموزان دانش در قفندکه وا امرآموزش مجریان ی همه
 : گوید  می سعدی همانطورکه. شود  نمی محسوب عیب

«  تودی  قدر تی قدر شب ، تودی قدر همه ها اگرشب »
:    ند ک می اشاره دیگری شعر در ویا

.  تودی یکسان وسنگ لعل قیمت پس تودی تدخشان لعل همه سنگ گر      
 را فرزندانمان ی شده ایجاد وناتوانیهای اختالل تود قادرخواهیم که است طرزتلقی تااین

 ترسانیم اندک ته را اختالل تتوانیم تا.  تکوشیم آن رفع در و تشناسیمدر آموزش 
 تؽییر درحال پیوسته ، زندگی سایرامور مانند وترتیت تعلیم.  تتریم ازتین مدت ودرکوتاه

  در و وتحول
 طور ته که معلمان خاصه ، امرآموزش متولیان. است  تکامل سوی ته رسیدن نهایت
 ، اخالقی مذهتی، نیازهای ترمتنای جامعه ی آینده نسل سازی دارآماده عهده مستقیم

 وترتیت تعلیم تخش اثر و نوین های روش ته همیشه تاید. هستند ... و سیاسی اجتماعی،
 شرایط ساختن فراهم ترای را مناسب های شیوه ، آموزش زمان در تتوانند تا. آشناتاشند 

.  تکارگیرند  ، آموزان دانش یادگیری مطلوب موقعیت و
 ترشکل نقشی چه تواند می ، جوان یا و پیر ، مرد ویا زن از اعم ، معلم وجود که این

 کودکان ترای زیرا. نیست  پوشیده ترکسی ، تاشد داشته رفتارکودکان و شخصیت گیری
 شیوه ، معلم زدن حرؾ چگونه نیز هستند گریزان دتستان از که هایی آن حتی و دتستانی

 ی پسندیده ورفتارهای مهرتانی خندیدن، ترخاستن، و نشستن ، کردن نگاه ، رفتن راه ی
.  شود  نمی فراموش نظرها از هرگز ، دیگرمعلم

 ی پسندیده رفتارهای . گیرند می الگو معلم ازرفتارهای کودکان که شود می دیده فراوان
 این همانا که. است وترتیت درتعلیم اصلی های هدؾ ته رسیدن ترای ای ،وسیله معلم
.   تاشد  می« سازی  انسان»  نهایت در ، واال هدؾ
 پژوه ودانش مومن ، ودرستکار امین ، شجاع انسانی ، کودک از تواند می که است معلم

 است ممکن تسا چه ، تاشند نامناسب کار های روش و مطلوب نا امااگرشرایط. تسازد
 ، دیگران دست کوکی عروسک اصطالح ته را او تگیردکه شخصیتی ،کودک ناکرده خدای
 کودک شناخت درامرآموزش تناتراین. تسازد ... و هدؾ تی کارها دادن درانجام و ترسو

. است  معلم مهم تسیار وظایؾ از ، یادگیری در او توانایی و
 ته ی توجه و دقت افزایش ، است معلمی ها سال ی تجرته که کتاب این تالیؾ از هدؾ
 تخصوص فارسی زتان نوشتاری و خوانداری آموزش درزمان آموزان دانش موقع
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 نوشتاری یا امالیی اشکاالت اؼلب زیرا. تاشد  می( نوشتاری شکل) کلمات  امال فراگیری
 اشکالی هرنوع تروز از قتل تاید که. قراردارد آموزشی های تندی دسته گروه در ، ها آن

.  شود  جلوگیری ازآن
 نوشتاری مشکل که آموزانی دانش تا شود می موجب کتاب دراین پیشنهادی های روش
 همه از و. تترند  پی خود توانایی ته و.  تازیاتند را خود تتوانند زودتر و تهتر ، دارند
...  ان شاا .تاشند  داشته قتولی قاتل و منطقی رشد که این تر مهم

 
 رامعلمی  خدمت ی زمینه و. کردند  یاری مرا که ام خانواده و فرزندان و همسر ته تقدیم      

  . ساختند فراهمترای من 
لنگری  سیدداودمیرشفیعی:  مولؾ

 

 

 

(  ویراست دوم)   پیش گفتار 

 خودجلب ته را معلم ترتیت دانشگاه دانشجویان و معلمان توجهدلیل چند ته  کتاب این
:   است کرده

 ی آن محتواتودن دو تعدی   -1
  یعملهای فعالیت  نمونهی ارائه . ب    - .مطالب نظری ی متانی و ارائه . الؾ   -
در مقاتل نظرات ی عملکردی دانش آموزان ته ارائه ی نمونه ها نگاه جدید   -2

 . پیشنهادی
 . درتاره ی موضوع گویی کلی جای تهعالیت های عملکردی ؾنمونه و تررسی نقد   -3
. تا توجه ته نمونه های ارائه شده ی پیشنهادی کارتردی تودن روش ها   -4

از سال ها فعالیت های پس تا  آن داشتاین جانب را تر، لذا تقاضای فراوان همکاران
 و شده ایجاد موقعیت ته تاتوجه تناتراین. داشته تاشم  کتابی ازجدید چاپ، آموزشی 
در دوره ی ی دانش آموزان آموخته ها دررویکرد ارزش یاتی ازکه  یتؽییراتهمچنین 
. م دتوجود آور در محتوای کتابرا تؽییراتی تا موجب گردید توجود آمده است ، اتتدایی 

 مختلؾهایی از موقعیت این اطالعات . ی استفاده کردم این تؽییرات از اطالعات جدید در
:  مانند. حاصل گردید 

 داشته ام استان و کشور و مناطق ها شهرستان تا معلمان که  آموزشیی گاه هاکار .

  مراکز ترتیت معلم اتتدایی در کاردانی و کارشناسی دوره های دانشجویان آموزش. 

 آن ها  توجه ته نتایج و خصوصا رزیاتی از عملکرد دانش آموزان در سطح استانی ا
 .  در دوره ی اتتدایی«  ارزش یاتی توصیفی »رویکرد تا 

نکته های  اصالحاتی انجام شد وکتاب محتوای ته همین دلیل در قسمت های گوناگون   
امیدارم مفید . مالحظه خواهند کرد  که خوانندگان محترم. ته آن اضافه شده است جدیدی 

.  واقع گردد 
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اول  فصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در حوزه های یادگیری  ، نوشتاری ناتوانی اثر 
در زتان ارنوشتیا  وار خواندکال و یا اختالل دراشگونه هرتروز کسی پوشیده نیست که تر

حوزه دیگردرک مفاهیم عقب ماندگی و مشکالتی در ، موجب(  گفتارحتی در) آموزی 
.   می شود... و ، علوم اجتماعی از قتیل علوم تجرتی ، ریاضی های یادگیری 

لیماتی مدارس اتتدایی تع راهنمای وظیفه ی نظارت و سالین در طول چندعالوه تراین که 
ته عنوان که  یزماناز تلکه ، شاهد دالیل تروز اشکاالت نوشتاری دانش آموزان تودم ، 

:   درسی مانند  واحدهایمدرس 

 (، ریاضی و علوم تجرتی آموزی زتان ) تدریس های روش 

  درسیمحتوی تحلیل 

   ته ... و ترتیت معلم درمراکز ضمن خدمت و را  ؼیرهوروش تدریس وفنون کلیات
ناتوانی و تا چه اندازه که چرا تخوتی نشان می داد عملکرد کالسی ، م ه اعهده داشت

دچار در دیگر حوزه های یادگیری دانش آموزان  می شودزتان آموزی موجب در 
داشته دیگر دروس از مفاهیم درستی درک نتاشند  قادرتا جایی که حتی  . مشکل شوند

 . تاشند 
:  ال مثتطور 

 ازآن ها چه خواسته است و ، اما نمی دانند را می خوانندریاضی کالمی در ی هامساله  - 1
تیان ترای دیگران ته زتانی ساده مساله را همان نمی توانند این که  یا.  ی داردچه دلیل

 .  کنند

ته را پرسش آن نیستندپاسخ  قادر، اما می خوانند علوم تجرتی دررا  پرسشاین که یا  - 2
...  و . تنویسند درستی 

 سی ته همین دلیل است که تیش از. ود ته زتان آموزی توجه ش اول ی دردرجهتاید  پس
زیرا . ته زتان آموزی اختصاص دارد فقط ترنامه ی هفتگی ، درصد وقت آموزشی در 
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می توان ترای آموزش ، التته تا توجه ته زمان کافی . دروس است پیش نیاز همه ی 
:  گفت 
و ه نکردن ، ته دلیل توجدانش آموزانی نوشتاری ناتوانی هاعلت تروز ین تر تیش

که در نهایت موجب . است درک مطلب خوانداری وآموزش ته موقع درهدایت نشدن 
(  خصوصا درک مطلب ) .  دوشمی موزی آزتان  دری نوشتارتخش تروز مشکل 

که . امال نویسی نشان می دهدخود را در فراگیران ،نوشتاری  اشکاالتو ضعؾ هاعموما 
چه 
مورد توجه رفع اشکالت هم و« کلمات  یآموزش امال» هم  ین زمانادر تاید تسا

.  قرارگیرد
:   یاد آوری
:  مانند  اکثر نوشته های آن ها وزانی که مشکل نوشتاری دارند ، دردانش آم
اسخ پنوشتن ، های کتتی آزمون  نوشتن پاسخانشا ، متن  تولیدگزارش ها، نوشتن 

چنین مهم تر این که .  ؼلط های امالیی دیده می شود ...دروس مختلؾ و پرسش ها در
ارائه تطور کامل ند ، در نوشتار آن چه را آموخته ا نیستند نظر خود را و یا قادرافرادی 

.  کنند 
 شده پیشنهادآموزشی چندین روش  کتاب دراینترای رفع اشکاالت نوشتاری فراگیران ، 

تلکه ، تکارگرفته شد در پایه های مختلؾ اتتدایی عالوه تر این که  این روش ها. است 
.  صورت گرفتی روش ها زمان اجرا دراثر تخشی آن میزان از ستمری پیگیری های م

هم چنین  وآن زمان درپرستی آموزگاران مدارس تحت سر ده ای ازعاز طرفی 
در آموزش دانش ، روش ها را خالصانه همکاری تی دریػ وو ، تا پشت کارمعلمان دیگر

ته نتایج تسیار خوتی دست اتفاقا که . تکار تردند  آموزانی که مشکل نوشتاری داشتند
.   مییافت

ری ته در سطح وسیع ت ی پیشنهادیروش هاشرایطی فراهم شد تا در همان زمان ها 
 تاالترتخش تودن  اثر درضریب اطمینان را خوشتختانه نتایج خوب آن که  اجرا در آید
دچار ها تت ته اثر تخشی روش افراد نسعده ای از ، درمراحل اولیه التته .  ترده است

 اجراته که ارائه می شود روش ها را همانطور تایداین افراد اما . می شوند تردید 
. دهد نوشتاری خود را تهتر نشان  ینارسایی ها    این طریق  از تا. ند آوردر

 تصرؾ درروش ها دخل و و مکارانی تدون هیچ دؼدؼه ی خاطرهدر تعضی از کالس ها 
 اکثر پیشرفت نوشتاری در زمان کوتاه حاصل گردیدکه خوشتختانه حدتستند تکارن را آ ،
، حتی یک دانش  گیری روش های پیشنهادی، پس از تکار کالس ها اینتا جایی که در .

. )  ، مهارت مورد قتول درکالس را کسب نکند که در نوشتار مشاهده نشد آموز هم
. (  امال ی واژه ها ستمنظور پیشرفت در 

ترای کسب مهارت ی روش های، این مجموعه ی پیشنهادی روش هاتیش ترالتته 
:  می توان گفت اما . که ممکن است ته موقع ته آن توجه نشود  هستند ینوشتار

  دانش از تعضی نوشتار فتن ته نتیجه ای مطلوب دریاندست آن چه که ممکن است موجب
 :، عتارتند از  شودآموزان 

   است در زمان کوتاه رفع اشکاالت نوشتاری و رسیدن ته نتایج نهایی عجله داشتن در .
 دت ترکوتاه مدت توجود نیامدند که تخواهیم کوتاه مدرنوشتاری  یاشکال ها تاید تدانیم)    

 (. زمان می گیرد گاهی تا دو ماه . طرؾ شود 
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 شاید  .را دوا نمی کند  درداجرای مقطعی ) . کارشان تر  نظارتآموزش وم نتودن ومدا

حذؾ دوام داشته تاشد تا عادت های نادرست ولی تاید . تسکین دهد تتواند ترای مدتی 

 (. شود 

 ترای ارائه ی تازخورد  دانش آموز درکالساشکاالت نوشتاری هرنوع  دسته تندی نکردن

تا هم  رااشکاالت نوع ی افراد و همه ) . ها و فعالیت های مطلوب در جهت رفع اشکال

 ( . نتینیم

  گوش دادن در مرحله خصوصا ) زتان آموزی مهارت های  وتوجه نکردن ته تمامی مراحل

 دامه ته آن پرداخته می شوداکه در( . ی شود ختم منوشتن نهایت ته که دراری خواند ی

  .

 دارند اعتقاد ، تستند را تکار آن هاسپس  و یی یافتندآشنا هااین روش  تااتتدا که کسانی 

درزمان آن را ته همین دلیل کارتست . ه است تخش توداثرکامال ،  ها که این شیوه

.  ندستضروی می دانالزم و ،خواندن و نوشتنآموزش 

:   آوریدیا

استفاده از  ، جستجو ته ی آموزشی، تحقیق وتجر حاصل سال ها ، مطالب این کتاب

ر پایه های مختلؾ و پیگیری آموزان درسی فعالیت های عملی دانش ترنظرات عالمان ، 

محل استان مناطق  ن واشهرست در نوشتاری دانش آموزان مدارس متعددکار  مستمر

 معلمان واختیاردر مختصر که ته طور ( سال 25ته نزدیک ).       است زندگی ام 

ترای رفع مشکل نوشتاری دانش مفید تا راهکاری  ، خانواده های محترم قرارمی گیرد

.  تاشدعزیز آموزان 

 

 

 

 

 

 

 

  تایداما اتتدا   . دانش آموزان علت های زیادی دارددر اشکاالت نوشتاریوجود تطورکلی 

 : تطور مثال. قرار دارد دانش آموز در کدام گروه که معلوم شود

 ته  اختالل دریادگیریزیرا  دارد؟ اختالل کلماتی ارنوشتگیری فرا در دانش آموز ایآ ،

 : معلوم شود تاید این که  یا . ارتتاط داردادراک وحافظه ی دانش آموز

 دارد؟  لمشک (نوشتاری ) واژه ها شکل یادگیری  در آموز دانش آیا 

 درکه آن چه  لذا. متفاوتند ، یادگیری زتان در« مشکل» و« اختالل»واژه ی دوزیرا 

مشخص  ،است  اهمیت و دارای  مورد نظردر این کتاب  پیشنهادی یروش ها ریگیتکار

مرتوط ته دانش آموزان مشکل نوشتاری )  . است نوشتاری مشکالت نمودن علت تروز

. ( عادی است 

:  یاد آوری
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اکثر اشکاالت ، نشان داد دلیل تروز رفته شدمدارس تکارگ در زمانی که این روش هااز 

دانش آموزان و نکردن کردن میزان درگیراز ،  نوشتاری درکالس های عادییعنی مشکل 

ته در آموزش ، را ها آن فعال سازی شرایط تاید که  . است«  زتان آموزی »جلسات در 

ته نتایج  در زمانی نه چندان طوالنیاتفاقا می توان و . فراهم ساخت آسانی خوتی و 

.  خوتی دست یافت 

، ادراک تاشد افظه ویعنی ح اختاللاشکاالت از نوع اگرنکته ی قاتل توجه این است که 

رفع اشکال وقت کالسی درتا فقط  توان نمی و. داردآن ته زمان طوالنی تری نیازرفع 

فعالیت های نیاز دارند عالوه تر آن هاتلکه .  رسیدخوتی چنین دانش آموزانی ته نتیجه 

.  تپردازندخاصی ی انجام تمرین ها یادگیری و ته خارج از کالس  درتطور ویژه ، کالسی 

 رفع اشکاالت نوشتاری دانش ترای تعدی  اقدامهرانجام وتکارگیری روش ها  از تلق

اتتدا  ارزشیاتی های کالسی ،شده از جمع آوری الزم است تراساس اطالعات ، آموزان 

:  مثال ؟ چه هستندهر کدام از آن ها ترین اشکاالت نوشتاری  که تیش مشخص شود

 (دقت )  ؟مشکل داردنشانه ها اجزا شناخت شکل حروؾ و در،  آیا دانش آموز 

 (دیداری ) ؟ را نمی داند حروؾ یک صدا و چند شکلی ها،  آموز دانش آیا 

 (  شنیداری ) واژه ها مشکل دارد ؟ شناخت تلفظی  در ، آموز دانش آیا

   است  کرده فراموش را آموزی زتان قراردادهایخواندن مشکل دارد ؟ درآموز  دانش آیا

... و( آموزشی )  ؟دارد  مشکل... و الخط رسم درشناختیا و ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نور است نتاید که شود پنهان ، دزدش                        علم  نج است نتاید که َتَرد، گعقل 
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( پروین اعتصامی )  

 

:  اهمیت زتان آموزی

گاهی . فارسی دردوره ی اتتدایی مهم ترین امرآموزشی استآموزش زتان یقین طورب

: یادگیری مانند ی دیگر و دوحوزه . دیده شود است این امر مهم کم رنگ تر ممکن

حال آن که ترای آموزش در دوره ی اتتدایی . را تپوشاند آن علوم تجرتی ریاضی و 

ضعؾ . کسب کنند تطور مطلوب اتتدا تاید مهارت های زتان آموزی را دانش آموزان 

. نشان می دهد نوشتاری تیش تر اوقات خود را درناتوانی این مهارت ها در دانش آموز

 اشارهته آن  اًا راختصا که در ادامه. حال آن که آخرین مهارت زتان آموزی ، نوشتاراست 

.  می شود 

:  عتارت اند از ( مراحل زتان آموزی همان یا  ارکان و)  مهارت های زتان آموزی

 (دریافت زتان شفاهی ) گوش دادن  .1

 (دریافت شده تیان زتان شفاهی ) سخن گفتن  .2

 ( دریافت زتان نوشتاری ) خواندن  .3

 (دریافت شده  تیان زتان نوشتاری) نوشتن  .4

.  زتان هستند  شفاهی مهارتهای ، وخواندن گفتن سخن ، دادن گوش:  یاد آوری

:   زتان آموزی می توان گفت اشاره شده درهای تا توجه ته مهارت 

مهارت  و«  دریافتی »یا مهارت های  «درون داد»را  گوش دادنخواندن وهای  مهارت

.   می گویند «تیانی »یا مهارت های  « ترون داد »را  نوشتن سخن گفتن وهای 

اید مورد ب،  داد تر ترون دادیا اصل تقدم درون خرج ودخل قتل از«  داوسن »ته قول 

پیش که درامر زتان آموزی ،می دهند شناسان زتان آموزی هشدارعموما کار .توجه تاشد

.  ، نتاید تکالیؾ ترون داد را ته آن ها تحمیل کرد فراگیران ن داد کافی دراز تجارب درو

سخن گفتن مقدمه ی  و مقدمه ی سخن گفتن، مهارت گوش دادن  :گفت ته عتارتی تاید

.  خواندن مقدمه ی نوشتن است نیز خواندن و

یک از مهارت های زتان رتاید توجه جدی ته کسب ه، فرایند آموزش زتان فارسی در لذا

.   مراحل آن ته عمل آیدرخ دادن ترتیب آموزی و 

مهارت های وع ازن ، ته تررسی دوته اهمیت زتان آموزی  تر ترای آشنایی تیشادامه در

فعالیت ها  درها از مهارت نوع دیگر ته دو . ) می پردازیم«  نوشتن خواندن و» یعنیآن 

. (  دانش آموزان تاید انجام دهند توجه می شود  تمرین هایی که و
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:   ( خوانداری ) خواندن مهارت 

منطقی عالئم خطی ته عالئم صوتی تا توجه ته  انتقال دقیق و ست ازا عتارت ، خواندن 

یافتن توانایی یا همان ) . ، ترای درک درست یک مفهوم از عالئم ویژگی های هر کدام 

(  .است  رمز ترگردانی نمادهای نوشتاری در

 :عتارتند از اری منظور از ویژگی های خواند:  آورییاد

( جمله ها   -3کلمه ها     -2حروؾ    -1 )تازشناسی عناصر زتانی = 

 عناصر زتانی تلفظ صحیح = 

موجود تین آن ها عناصر زتانی و رواتط معنایی  معنای درک =

درک پیام جمله ومتن  = 

 ها در تلفظ واژه ( زتان آموزی) رعایت قرار دادهای آموزشی = 

... و آهنگ هر کدام از نشانه ها وتوجه ته عالئم نقطه گذاری = 

 

:  (  ینوشتار)  نوشتنمهارت 

گرفتن ویژگی های نظر انتقال عالئم صوتی ته عالئم خطی تا در ست ازا نوشتن عتارت

آن ها ،   کدام ازهر

:  عتارتند از  منظور از ویژگی های نوشتاری :یاد آوری 

  (شکل قراردادی یک صدا ) شکل حرؾ و یا نشانه توانایی نوشتن 

  نوشتاری  ته صوتی نمادهای تتدیل دردرست حروؾ توانایی ترکیب

 ( کلمه ها رسم الخط )  رعایت قانون نوشتن 

  و ساختن کلمه شکل های مختلؾ یک حرؾ توانایی تشخیص 

  (...دندانه ، سرکج و: مانند ) رؾ اجزای یک حتشخیص توانایی 

 شتن یک حرؾ  رعایت حرکت درست دست در نو

  ی ، خوانا نویسی حروؾ و کلمه هااندازه نویسهم شکل نویسی ، هم 

 ر نوشتن واژه ها داشتن سرعت عمل الزم د 

  تشخیص دادن شتاهت ها و تفاوت های حروؾ و   ...
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انتقال عالئم صوتی ته خطی ، دانش آموزان تاید تمامی حروؾ و نشانه های الفتای در

تا اصول نوشتاری ، تمرین کردن  قتل از و.  تا ویژگی های یاد شده تشناسندرا فارسی 

.   آن آشنا شوند

:  مانند . ته صورت فعالیت های مختلفی انجام می پذیرد ، نوشتن 

    (پایه ی اول ) رونویسی کردن از شکل حروؾ  

    (اول  ی پایه) تمرین در ترکیب نشانه ها و نوشتن هجی 

    نوشتن شکل واژه های مختلؾ 

  رونویسی از عتارات و متن های انتخاتی 

  نوشتن پاسخ ها در تعضی از پرسش ها 

  ( کلمه ها امال آموزش )انجام تمرین هایی ترای شناخت شکل کلمه 

  جمله نویسی 

  انشا نویسی 

   و   (ارزشیاتی ) امال نویسی کامل ...

های یاد شده ی  تاید ویژگی( رونویسی ، امال ، انشا ) در تمام این نوع از نوشتن ها 
.   ار گیردعالئم خطی مورد توجه قر

پایه های پایان اتتدایی  ی اول اتتدایی آؼاز می شود و تا ، از پایه فعالیت های نوشتاری
 فراموشی یا عدم رعایت ویژگی های نوشتن از جانب دانش آموزان در هر. ادامه دارد 

منظور از اختالل  ).  آوردمرحله ای از آموزش ، اختالل نوشتاری را ته وجود می 
(   . ر این جا همان اشکال های نوشتاری استنوشتاری د

هم  . تگیرند را یاددرست  ، نوشتن تا دانش آموزان یطی را فراهم کردتناتراین تاید شرا
احل آموزش زتان آموزی قطع ارتتاط تین مر تا دآینظارت ته موقع ته عمل  چنین کنترل و

 اشکاالت اؼلب زیرا .پذیرد صحیح صورت  اطالعات ته طوردرست وانتقال  و.  نشود
  ونوشتن خواندن های ویژگی ته ها آن نداشتن توجه خاطر ته آموزان، دانش   نوشتاری

است  مشکل وجود از حاکی ، کتاب این در آموزان دانش کارهای نمونه)  .شود می ایجاد
  ) .
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 همانا  ، تنای اصلی خواندن و نوشتن استزتان آموزی که زیر مهم در نکته ی اساسی و

 . می تاشدی فارسی واژه در تاره ی هرسه مهارت تنیانی ته دانش آموزان دست یاتی 

:   از این سه مهارت عتارتند

( خواندن )  تلفظ درست و صحیح واژه هاآشنا شدن فراگیران ته  -الؾ    

و درک صحیح راتطه ی تین تلفظ آن و شکل  واژه ها درستشکل ته خاطر سپردن   -ب    

( نوشتن . ) امالیی واژه ها 

تاثیر ته سزایی  تلفظ و شکل ظاهری آن که در شناخت درک درست معنی واژه ها  -ج    

( معنی واژه ها )        . دارد

دازیم ، خواهیم دید اهی تینوقتی ته شیوه های آموزش زتان آموزی در پایه ی اول اتتدایی نگ

:  ته طور مثال .  ، ته چند ویژگی توجه دارد امر آموزش زتان فارسیدر که 

 :مانند ،  معرفی ویژگی یک نشانه یا حرؾ .1

  (دو شکلی ها ، چهار شکلی ها  ،یک شکلی ها) شکل یا شکل های مختلؾ یک نشانه 

  تدون توجه ته نام حروؾ یا نشانه تلفظ درست صدای یک حرؾ ، 

 مانند ، چند صدا از نشانه ولی داشتن شکل یک  }های مختلؾ یک نشانه صدا : 

  ... (و تدون صدا –ِو    -او -اُا  )متفاوت  تا صدایدرکلمات  «و » شکل = 

(   یِ  -ی ا) متفاوت صدای تا « یی  » شکل= 

  ( هِ -ِا  ) تا صدای «ه ه»   شکل= 

  رسم الخط ) ت در نوشتن نشانه حرکت دسدر کنار هم و کلمه چگونگی قرار گرفتن اجزا

  )

  حروؾ تا یک دیگر وی تفاوت و شتاهت ها... 

 :مانند  (آموزشی ) قراردادهای  زتان آموزی  .2

 نقش نشانه ی تشدید ، 

 کسره ی مالکیتاستفاده از  ، 

  نمی تلفظ ولی نوشته می شودکلمه درکه  واو معدوله تدون صدا، همان« و»تکارگیری

  . شود

  ( . می دهد« آ » که صدای «  ی »نشانه ی ) مقصوره الؾ 

  ، نشانه های میانجی در تعضی از شرایط 
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  علیه السالم : ، مانند الؾ و الم تکار گیری 

 و ... 

 نقش یک واژه درکامل کردن معنی عتارات و جمله ها  .3

  حتی ... یک نوشته وتکار تردن واژه در جمله ، حذؾ ویا اضافه کردن واژه ای ته

 )قرائت متن ، هنگام تکارگیری آن در و نقش عالئم نقطه گذاری درجمله هانایی تا آش

 (. ته تلفظ می دهند  نشانه ها ی کهآهنگتوجه داشتن ته 

(  مطلب  درک) آن  فهم تا توام ، متن خوانی درروان مهارت کسب .4

 ها،  توجه ته گسترش واژه تا ،موزشاین آ دانش آموزان درفرایندء کسب مهارت وارتقا

ر ت اتتدایی ته دلیل توانایی های تیش پایه های تاالتر ، در مفاهیم زتان آموزی و هاقرارداد

 ، تیش تخشیدن ته ویژگی های یاد شدهتا عمق  که تاید. ، افزایش می یاتد دانش آموزان

)  حوزه های یادگیریافزایش مفاهیم دیگر ست تاالتته ممکن ا . گیرد توجه قرار مورد تر

که .  دقت ، کم رنگ شود در پایه های تاالتر ، این توجه و (...، علوم تجرتی وریاضی 

.  خواندن و نوشتن فراهم می سازد همین کم توجهی ، شرایط را ترای تروز اشکاالت

پایه های یا نوشتن دارند نتاید در دانش آموزان که مشکل خواندن ومخصوصا آن دسته از

.  گیرنداصلی آموزش قرار ین تخش از آموزش ، محورتاید در اتلکه . تاالتر رها شوند

 مشکالت شناخت ترای سهولت در . گردندکه ته شرایط عادی تر ادامه یاتد تاید آن قدر

، اتتدا دالیل وعوامل تروز اشکاالت در پایه های دوم تا پایان دوره ی  (امالیی) نوشتاری 

عوامل ویژه ته  این کتاب ته طوردر تخش پایانی .  اتتدایی مورد تررسی قرار می گیرد

 .  پایه ی اول پرداخته می شودمشترک و مستقل 

:   نکته ی مهم 

چهار  دراؼلب اشکاالت امالیی را سعی دارد که ترخالؾ روش های معمول در این کتاب 

تا ارائه  دقت و آموزشی ، شنیداری ، دیداری: دسته تندی شده ی علمی مانند ی مقوله 

عملکرد دانش آموز در تروزدادن  تهاتتدا تالش شد ، د نتررسی قرار ده موردی مثال ها 

زیرا  . دشو پرداختههستند ؼلط های امالیی ی ترزمینه سازجزیدالیل مشکل نوشتاری که 

این شیوه، ته معلم و همه ی کسانی که تا اشکال نوشتاری دانش آموزان روترو می 

ته . د نتاال تترعوامل تروز ؼلط نویسی درخود را شناخت توانایی شوند کمک می کند تا 

. ارائه شد پایه های مختلؾ  درآموزان عینی از عمکرد دانش  ینمونه هاهمین دلیل 

 را پیشنهادیتکمیلی ، روش های فعالیت های  تازخوردهاویک از هر تکارگیریزیرا 

.  کند و کارتردی می تر آسان مجریان ترای

علمی های ته دسته تندی ترای آشنایی تیش تر ،  پس ازمعرفی جزییات امالیی التته

.  اشاره می شود دانش آموز اشکاالت نوشتاری 
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فقر کی ،  مهیچ جاهل تی تعلّ           ، علم  در راه دین علم است  (ص) یادگار مصطفی

کرد اختیار  

( سنایی ) 

دانش آموزان( دالیل ضعؾ امال ) دالیل تروز اشکاالت نوشتاری   

 ( اری خواندضعؾ ) در خواندن متن اتوانی و یا نارسایی ن -1

:    یاد آوری

تلفظ درست شناخت و یا ضعؾ درعدم تسلط در خواندن انی ته دلیل گاهی دانش آموز

.   آن ها تروز می کندواژه ها ، اشکاالت نوشتاری در تعضی از

 عامل تروزخواندن ، ضعؾ در که مهارت خواندن ، مقدمه ی نوشتن استآن جا از

ان و از دانش آموزای دسته ی هاتررسی امالالتته .  نوشتاری می شوداصلی دراشکاالت 

را ته ها نتودند متن  که آن ها قادر، نشان داد در خواندنارزیاتی از میزان تسلط شان 

همه ی در ) . می شدند مشکل واژه ها دچارنوشتن  درته همین دلیل .  درستی تخوانند

. ( وجود دارد امال اشکال تروز عامل ناتوانی ته عنوان این  اتتداییی پایه ها

ارتتاطی که ته دلیل  یا،  هامتن تعضی ازحجم کوتاه تودن التته گاهی ممکن است ته خاطر

، ... ومتن اتفاق ها در شنیدنی تودن وجذاتیت  یا، متن وجود دارد  داستانی تودندر 

اوایل درممکن است لذا .  کنند وارحفظ را طوطیدرس متن آموزانی  دانشعاملی شود که 

که انی حتی دانش آموز و.  دهدننشان  را خود اریخواندهای ، ضعؾ آموزش خواندن 

متن  چنینامالی تهیه شده از دنتوانمی ته دلیل حفظ تودن این موقعیت قرار دارند  در

ولی ته مرور . و در زیر چتر حفظ طوطی وار پنهان شوند  . دنتنویس را تدون ؼلط ییها

هر  خود را درضعؾ  وجود این ،گنجینه لؽات  گسترشوایش حجم متن ها تا افززمان 

   .  می دهد نشان امالیی یک از اشکاالت 

:   موارد زیر تاشددانش آموزان ، ممکن است شامل « خواندن » مشکل  

 (  تشخیص هجی های موجود در یک کلمه) های یک کلمه صدا ناتوانی در ترکیب

  مانندهای خوانده شده ، واژه معنایی  آن تاظاهری شکل تحلیل درست ناتوانی در   :

  ی آن شکل نشانه اکلمه تا موجود در یک راتطه ی صداهای ، 

  وتا دیگر واژه ها در یک واژه شتاهت ها و تفاوت های موجود... 

 خل یا را ِدخل ، دُا « خل دَ » کلمه ی  مثال ) درست تلفظ یک کلمه ناتوانی در شناخت

 . ( تلفظ کند...  ول َدخَ 
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   « ِات و عتار تازمان تلفظ کلم ترگشت کردن در کردن هنگام خواندن و« ن ن و مِ م 

  نزدیک هم  ویا کلمه های مشاته که ممکن است ته دلیلتمیز دادن حروؾ ناتوانی در

:   مانند .نادرست تلفظ شوند  جای دیگریکدام ته هر تودن ،

 تلفظ شود « ض» تا صدای  « ص » ی مانندؾحر . 

  تار »کلمه ی  و « کتاب »کلمه ی «  کتاب »:  کلمه هایی مثلته جای این که یا و 

 ...و . تلفظ شود«  کار » کلمه ی «

  و تسلط ( فعلیه و یا اسمیهاعم از  )متن ته جای گروه خوانی کلمه خواندن متن ، کلمه

کلمه ها را فقط دانش آموزان گاهی  ) . ودشمی خوانده  ی کهدرک مطالبنداشتن در

 ( .است خواندن سطحی . خوانده اند  اما نمی دانند چه.  تلفظ می کنند

  پاسخ پرسش های پایانی ویافتن عدم توانایی در... 

که مشکل این دسته از دانش آموزان ، کالس هایی دراؼلب مشاهده می شود که :  نکته

ترای رفع اشکاالت امالیی ، ته رونویسی کردن از متن درس و یا نوشتن خواندن دارند 

ترای تمرینی که چنین  حال این. وا داشته می شوند ( کلمه نویسی ) از روی ؼلط امالیی 

علت یاتی ضمن این که دیگر اشکاالت هم تاید  . تیهوده استو کم اثررفع این مشکل 

... ویا شنیداری  دیداری و از نظران دانش آموزؼلط نویسی ممکن است مثال  .شوند 

 نوع رفع اشکاالت امالیی ازرونویسی کردن محض ، چه اثری دردر این حالت ، .  دنتاش

 تاتاید صورتی که در ؟دارد  آن ها یدرک معنی ترای شنیداریا  و ترای دیداری تلفظی

در ) . ل کرد ح راخواندن پیش آمد که از یمشکل، رونویسی از ؼیر یانجام دادن فعالیت

گونگی  ته چتخش های تعدی 

(  . می شودپرداخته  ،دانش آموزان مشکل خواندن این نوع از رفع 

 فراموش کردن شکل تعضی از نشانه ها و حروؾ -2

 : یاد آوری

ته همین دلیل . یک قرارداد است ، زتان آموزی نشانه ها دریا  حروؾ وهای شکل     

.  دنفراموش می کن رانقش آن درکلمه  و حروؾشکل ،  انیدانش آموزاوقات  عضی ازب

ظاهرا نمونه فعالیت های نوشتاری دانش آموزان مشاهده شد که آن ها تررسی از  در

یکی از دالیل . ندکن اضافه میته آن یک کلمه حذؾ ویا در حروفی را، ته آسانی گاهی 

شناخت تسلط نداشتن در نشان از ،ازکلمه  حذؾ آن کردن حرفی ویا جایگزینمشکل مهم 

.  ست ا نشانه هاشکل ظاهری 

پایه های میانی ، دانش آموزان اتتدایی دانش آموزان  دیگر ته نستت را تیش ترین اشکال

.  دارند و سوم از این نوع اشکال را تخصوص پایه ی دوم 

 

 حروؾ و نشانه هاتعضی از( اجزا ) تشخیص ویژگی ظاهری دقت نداشتن در  -3

:  یادآوری 

دیگر  تا، یا نداشتن اجزایی  نظر داشتن و از ، حروؾ الفتازتان فارسی تعضی ازدر

تعضی ؼلط نویسی  همین امرموجب تروز . دارندجزیی  یا شتاهت های تفاوت وحروؾ 

:   مانند.  می شوداز کلمه ها 
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 در یک حرؾ دندانه یا نداشتن  داشتن و ، 

 در یک حرؾ  نقطه نداشتن یا و داشتن ، 

 در یک حرؾ  تعداد نقطه، 

  حروؾ نقطه دار در جای نقطه ، 

 سرکج  نداشتن یا و داشتن ، 

 و( شکلی چهار.  شکلی دو ) هاتفاوت در شکل  ویک حرؾ تودن ی شکل چند  ...

نقطه و یا تعداد  که درمشاهده شد پایه ها همه ی  آموزان دانش امالی متن در اکثراًا     

ته آسانی وحل آن این مشکل رفع که  آن تا.  اشتتاهات زیادی دارندحروؾ  جای آن در

ؼلط نویسی آن ،  متن امال در دانش آموزان تارها این دسته از اما،  می شود    انجام 

:   مثالته طور . دمی کردن       تکرار را

  در « ... ، ک ک، د د ، ، ر ر ر ، ح ح ح ح پ ت ثب »  حروفی مانند شکل های

، تؽییرات زیادی  اضافه کردن اجزاییو اما تا نقطه گذاری.  اتتدا تا هم فرقی ندارند

.   آن ها ته وجود می آیددر

 دادن انجام یا و آموزش درزمان ساده ازکلمات تااستفادهاؼلب توصیه می شود  لذا

 کم و زیاد کردن یا ونقطه گذاری در دادن تؽییرته  آموزان دانش، تمرینی  فعالیتهای

تود  »:  مانند.  ندراسپبته خاطر تهتر را شکل حروؾ  وا داشته شوند تا آن هادراجزایی 

«  ... کم ، گم »  « -طرؾ ، ظرؾ  »  « -کتاب ، کتاب »    -«نود  ، 

در معرفی مهمی از جمله اهداؾ آموزشی ، یسه کردن شکل نشانه ها تا یکدیگرمقا) 

. (    استاتتدایی پایه ی اول فارسی درشکل آن ها 

  (...حرکت دست و قرارداد نوشتاری ، )رسم الخط  یانارسایی نوشتاری   -4

  :یاد آوری 

دانش آموز ته دلخواه واگر.  گیردن شتاری ته دقت مورد توجه قرارهای نوهنجاراگر 

چنین ...ومورد تررسی قرار نگیرد زمان خواندن دراگر شکل کلمه و. کلمه ها را تنویسد 

یی آشناکودکان قتل از آمدن ته مدرسه تا قلم و دفتر امروزه . اشکال هایی تروز می کند 

این سال در اما  . دراختیار دارندهم نوشتاری مناستی را  هایاتزارو حتی  .نستی دارند 

پایه اولی ها قتل از شروع سال دانش آموزان تا اولیا ی  کالس های آموزشیها که 

 آشنا نوشتاری اصول تا که این در منزل تدون کودکان دهد می نشان ، ام داشتهتحصیلی 

تاتستان ترای اوایل  درچندین سال است که . )  دهند می انجام نوشتاری کارهای ، شوند

لذا (  .دهم تشکیل می ها را این کالس ، دانش آموزان پایه اول     ی آماده سازی اولیا 

نمونه های این اشکاالت .  نشان دهد رنگ تر پر را این نارسایی خود جب می شودمو

:  عتارتند از 

 تیش . رخ می دهد نوشتاری جریان آموزش دراین مشکل ) کلمه یک  اجزای نویسی جدا

:  مانند  (. است  اتتداییمحدود ته پایه های آؼازین آن تر 

  رضا » جای کلمه ی  ته «ر ض ا » نوشتن کلمه ی» 
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  تا اجزای آن  را ازحروؾ هرکدام آموز دانش است ممکن ،( گفت ) ی  کلمه نوشتندریا

 کلمه کلی شکل اتتدا تاید که آن حال.  و سپس ته سراغ حرؾ دیگر ترود.  تنویسدکامل 

 ، ( ت )ی  نقطه  ،(  ؾ )ی  نقطه ، گاؾ سرکج گذاشتن تا سپس. تنویسد  یکسره را

 ( مشکل یکسره نویسی )  . کند کامل را« گفت »    ی کلمه

 مانند  نوشتن واژه هاو یا منفصل  متصل ،  :

  و یا تالعکس  « خوش فکر» ی  کلمه جای ته« فکرخوش» کلمه ی 

 تالعکس ویا «روترو » جای  ته« رو  روته» ی   کلمه 

   ی کلمه جای ته« ر  د  و » کلمه ی : ، مانند  کلمه یک اجزای تین فاصله نکردن رعایت    

«  دور» 

 در کنار هم نوشتن اجزای کلمه ،  دست و چشم تین هماهنگی نا

 ها نشانه از تعضی شکل نوشتن در دست صحیح درحرکت تسلط عدم   ،

:  مانند 

  تا یک حرکت ، حال آن که این نشانه تاید تا دو حرکت نوشته « ط » نوشتن نشانه ی

 . شود 

  (  گ  ، ک،  ،ل . ) پذیرد انجام حرکت سه تا تاید که « گاؾ »حرؾ  یا نوشتن

 ( و دفتر گرفتن قلم نادرست ) وه ی دست گرفتن قلم نح

   و میزان فشار تر قلم در هنگام نوشتن... 

انجام امال نوشتن خواندن متن درس و آموزش  زمان اشکاالت تاید درنوع از این رفع 

. پذیرد

 

خصوصا کلمه هایی که شکل متفاوت دارند ولی تلفظ آن ) درک معنی واژه ها ناتوانی در -5

 . ( یکسان است

:  آوری یاد

که اشکال نوشتاری تعضی ی نوشتاری دانش آموزان مشاهده شدنمونه کارهاتررسی  در

هم ،  تخشی از این کلمه هاالتته ) .  ستدرک معنی کلمه هاخطای در کلمه ها تخاطر از

در هر پایه  کلمه هادسته ازتعداد این حتی .  ندارندمتن ها  درحجم زیادی که هستندنوا 

( .  محدود هستند

کلمه ها نش آموزان را ته معنی ، توجه دانگام خواندن و مطالعه ی هرمتنی ه تاید درلذا 

ته توجه تدون ، کلمه های هم نوا در معنی درکمخصوصا .  نمود جلب هاقالب جمله در 

. مشکل خواهد تود ، جمله نقش آن ها در

:  مانند . نام ترد هم نوا  یچند کلمه  ته عنوان نمونه می توان از

 « خوار   –خار » =  

 « خیش   -خویش » =  

 «خوان   -خان » =  

... و«  خاست   -خواست » =  
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 روز مره پس ازیادگیری درگفتار، و دشوار دارگیری کلمه های معنی عدم تسلط درتکار -6

 :آوری یاد 

چه جدید ، واژه های  ده می شودحجم محتوای کتاب درسی افزوطتیعی است که هر چه تر

معنایی  نظر ازاژه های جدیدترچه تسا و.  تری می یاتند سترش تیش، گ چه مشکلآسان و

 در مهم های هدؾاز یکی اما . دشوارترندحتی شکل نوشتاری نستت ته واژه های قتلی و

 در،  آموزش از پس جدید های واژه تگارگیری ، جدید واژگان (آموزی  زتان) آموزش

و  نویسی انشا ، ها جمله نوشتن در خصوصا. )  است روزمره نوشتار چنین هم و گفتار

پرداخته  ن معنی واژه هازیرا اگر فقط ته حفظ کردن و یا دانست( ...یا داستان نویسی و 

یادگیری مادام و .  می کنند فراموشآن ها را کوتاه مدت دردانش آموزان  شود ،

، دانش  این واژه ها مجموعه از لذا تاید پس ازآموزش هر.  نمی افتد    اتفاق العمر

.  ندآن استفاده کنمره ازتا در گفتار ونوشتار روز آموزان را وا داشت

تا زمانی که دانش آموزان .  است« درک مطلب »  هدؾ اصلی زتان آموزیدرنهایت 

یعنی ته هدؾ ،  های معنایی واژه ها را در گفتار و نوشتار تکار گیرندنتوانند مصداق 

.   زتان آموزی نرسیدند

.  می شود دشوار ارائهو  واژه های جدید تعداد معینی از، فارسی درسی درهردرس کتاب 

تا  دانش آموزان را که  سعی می کند...یی داستانی ویا نقلی وقالب جمله هادر، متن کتاب 

تار تکار گرفته می  ی دوچه تسا تخشی از آن ها فقط یک.  وم آن آشنا کندمعنی ومفه

.   دنرا تاال تترخود د شناخت نلذا ممکن است نتوان.  شوند

از نظر آوایی و شکل ظاهری مورد ، کلمه ها دسته از، این خواندن تاید در زمان آموزش 

شود تا دانش آموزان را وا فعالیت هایی ترتیب داده تاید .  دنقرار گیرتیش تری تررسی 

ترتیب دادن ) .  تطور شفاهی درگفتار خود تکار ترندواژه ها را  ، آؼاز کاردر که دارد

(  دانش آموزان در تکارگیری کلمه های جدیدوتشویق کردن  گوهای دو جانته گفت و

 

 ( آموزشی اشکاالت ) زتان آموزی خاص نادیده گرفتن قرار دادهای  -7

:  د آوری ای    

شکل از اجزایی ته ظاهرکه ممکن است می روند دادهایی تکار فارسی قرار رسم الخطدر

دانش آموزان که عده ای ازهمین امرموجب می گردد.  اضافه شودته آن  یاوکلمه حذؾ 

در  

:  مثال .   موقع نوشتار این دسته از کلمه ها و یا عتارت ها دچار شک وتردید شوند

  کلمه های ردته دلیل این که .  جمع تسته می شود« ان » تا « ستاره » کلمه ی وقتی

ته « گ » حرؾ  « ا »و «  ه »های  صدا، تین  هم نمی آیندفارسی دو مصوت پشت سر

تناتراین شکل .  هستند(  ، آِا ) صدای تا ،  دو مصوت . ) می گیرد انجی قرارمیعنوان 

می در (ِِ )-و ته شکل دوم .  می کند ، تؽییر« ستاره » کلمه ی ، در آخر«  اِ »  صدای

اما در شکل آن مشاهده نمی .  وجود داردکلمه در تلفظ  آن صدای، ته همین دلیل  آید

 (گان ستارِ .... کلمه ی جدید . ) شود 
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  آمده « ی » ، نشانه  اما در شکل ،  تلفظ شد«  آ» صدای آخرش  در«  حتی »کلمه ی

 .  است

  نوشته می شود« خوا » تا شکل « خا » ، صدای «  خواهر » ی در کلمه  . 

  نوشته شده است«  اوو» تا حرؾ «  اُا » صدای « خود » در کلمه ی  . 

  جز کلمه نیست «  اِ  » صدای، اما  در آن تلفظ می شود « ِا » که صدای یک ترکیب در 

 ...و( کتاِب من )    . 

وقتی ته این دسته از قراردادهای آموزشی ترمی ، خواندن زمان آموزش تناتراین در

.  آن تپردازند خورند، تاید ته طور جدی ته تجزیه و تحلیل راتطه ی شکل کلمه و تلفظ

، زمینه ترای ؼلط ل نوشتاری این کلمه ها وجود دارد شکتلفظ وزیرا تفاوتی که در

ن آموزی تاکید وش تدریس زتار ته همین دلیل در. می شودنویسی دانش آموزان فراهم 

وقتی ته چنین ، های آؼازین ، ازهمان سال  متن خوانداری زمان آموزش ود درمی ش

:  معلم ته دانش آموزان تگویدورند ، قراردادهایی ترمی خ

رعایت چنین .  شود تاید ته آن توجه ترای خود قانون خاصی دارد و، هم کلمه ها نوشتار= 

.   نوعی زیتایی ترای زتان است ارنوشتدر یقانون

تعمیم  و لت کارترای سهو،  ارائه می شوددر متن درس قرارداد جدیدی که  وقتهر لذا

های قرارداد تا یی واژه ها . گیرد واژه ها مورد تررسی قرار تاید،  دادن قانون نوشتاری

  .تا تفاوت ها و یا شتاهت ها شناخته شود  دنتا نمونه های قتلی مطاتقت داده شوجدید 

دیگر پایه ها ته نستت قوانین نوشتاری  این نوع از ، پایه های تاالترکتاب درسی در

افزایش  

ترای دانش آموزان طرح شود در زمان قرائت متون مناستی  تاید فعالیت هایمی یاتد که 

جلسات ) .  را تشناسنداین نوع کلمه ها  وانند ته درستی قانون نوشتاری درتا تت

:  مثال . ( خوانداری کتاب فارسی نتاید صرفا ته خواندن عادی تیا نجامد 

   در زمان خواندن متن  آنمقایسه تلفظی کلمه تا شکل نوشتاری. 

   دارند تلفظی که تفاوت و یا اضافه شده در کلمه شده تررسی اجزای حذؾ. 

   تکار رفته مشترک قانون در حد نیاز ترای شناخت تیش تر ارائه ی مثال هایی

. کلمه در

   کلمه در شکل نوشتاری در تاره ی نوع تفاوت ی تیش تر گفت و گو ایجاد زمینه ی .

... و

 مثال   :

 ویار» واژه ی جدید ته در متن ترای اولین تار ،  ضمن آموزش کتاب فارسی فرض کنید

ته همین  .تلفظ می شود « ا ُا» تا صدای «  واو »حرؾ  ، در این واژه. ترخوردید « 

، شکل ظاهری  تناتراین نیاز ته تررسی.  ت داردتلفظ واژه تفاو دلیل شکل نوشتاری آن تا

که  «... ، ، دو خورشید ، خود »:  کلماتی مانندزیرا تا .تحلیل می تاشد تجزیه ووتذکر 

» الزم است هنگام ارائه ی کلمه ی لذا  . ، شتاهت دارد قتل آشنا هستنددانش آموزان از

:  فعالیت زیر انجام پذیرد دانش آموزان  تا « ویار
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( .  است « خود »کلمه ی مانند مثال ) چه کلمه ای است ؟  این کلمه مانند=   

دانش ممکن است  زیرا.  استداد ن قرارهما نوعی تیان این مقایسه تهنظورازم

.  ترده تاشند یاد ازدر کلمه ها  را «ا ُا » صدای ددا قرار ، شرایط جدید آموزان در

تیان واژه  . دمتوجه موضوع نشون،  تلفظ کردن واژه ی جدید فقط تا لذا ممکن است

 .  این شناخت را کامل می کند« خود »  ی

 قرار کلمه هایی تاممکن است روی  ، کارنوع واژه ها و دلیل افزایش حجم ه التته ب=   

... یک حرؾ و چند صدا ، یک صدا و چند حرؾ ، الؾ مقصوره و) دادهای مختلؾ 

تنا تراین پیشنهاد می . صورت پذیرد زمان آموزش  دری کم ترو تررسی تحلیل ( 

مستقل از یکدیگر یک مجموعه ای  ، چنین کلمه هایی را دردانش آموزان شود 

پیدا  تیان شد ،  یی کهاز کلمه هاتا تا انجام این فعالیت شناخت تیش تری .  تنویسند

 :   مانند.  کنند

 ، کلمه ها در آن و نوشتن این دسته ازلؽت نامه دفتری تحت عنوان داشتن *     

   . (در آن تاشند  این دستواژه هایی از ) تهیه کارت های آموزشی *    

 

و چند یک صدا » گروه از شناخت کلمه هایی که دارای حرؾ هایی تسلط نداشتن در  -8

 .  هستند« شکلی ها 

پایه در استانی نشان دادسطح دراتتدایی دانش آموزان از امالیی جمع آوری اطالعات  :نکته 

حد را ته نستت دیگر نمونه ها در تیش ترین  ، تاشکاال دسته ازحجم این  ، های تاالتر

.  تر دارد 

مانند .  اما شکل متفاوتی دارند ، در زتان فارسی ، حروفی دارای یک صدا هستند :یاد آوری 

  :

  ( ت ، ط ) حرؾ های شامل  « ت » صدای 

  (ث ، س ، ص ) حرؾ های شامل « س » صدای 

  ( هح ، ) حرؾ های  شامله  «  » صدای 

  (ظ  ذ ، ز ، ض ،) حرؾ های  شامل«   ز» صدای 

  (غ ، ق ) حرؾ های  شامل«  ق» صدای 

 تعضی کلمه ها حرؾ عین صدا ندارد در ( هع ، ) حرؾ های شامل «  ِا » ی صدا . 

      عده ی زیادی از دانش آموزان در نوشتن کلمه هایی که این حروؾ را دارند دچار اشتتاه
یا کلمه « ستر» را ته صورت « صتر » ، کلمه ی  مثال ممکن است دانش آموز.  می شوند

.   تنویسد« له هم» را ته صورت « مله ح»       ی 
  تصری ایتقویت نشدن حافظه ی دیداری  ، های نوشتاری تروزچنین اشکالصلی دلیل ا

دانش آموزان فعال حافظه ی دیداری  ،زمان آموزش زتان آموزی که تاید در  . آنان است
.   شود

 
 : « حافظه ی دیداری » ترای تقویت یت پیشنهادی فعالنمونه چند 
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  کلماتی که در آن ها ترخورد تا ته محض الزم است ، متن درس آموزش خواندن در زمان
توجه دانش آموزان را ته شکل  تکار رفته است ،« یک صدا و چند شکلی » حروؾ 
 تتینندتیش تر را ها کلمه زمینه ای فراهم سازد که این نوع از تا .  جلب کردآن هاظاهری 

، ذاری تا عالمت گترای جلب توجه خواسته شود حتی . آن تمرکز کنند شکل روی و تر
. مشخص کنند را در یک مجموعه ها آن 
  الزم است ته محض ترخورد تا این نوع ازکلمه ها  ،متن درس  خواندن آموزش درزمان

چه : مثال تگویند . واداشته شوند آن هاشکل ظاهری ته تررسی کردن آموزان دانش ، 
.  آن را توصیؾ کنند یعنی ته نوعی . است رفته تکارآن در حروفی

در  آموزان دانش ازجانب استالزم  . تاشدآمده  «ظهور»  واژه ی یمتندر کنیدفرض 
:  یی انجام پذیرد هاوگو گفتچنین  ، این کلمهتاره ی 

 . تشکیل شده است (  ، رِ  او، و هِ،  اظ)  چهارحرؾاز  کلمه این= 

همین ترین توصیؾ مهم ) . است  شده نوشته«  اظ» حرؾ  تا« ز » صدای  کلمه دراین= 

 (.است 

 ...و .و آشکار شدن است  همان ظاهر، معنی این کلمه = 

، در ای پس از نگاه کردن کلمه گاهی دانش آموزان ترای ثتت در حافظه الزم است  ) 

 . تگویندسخن ویژگی ظاهری آن درتاره ی ، کلمه  دیدن همانتدون تخشی از فعالیت ها 

) 

   گاهی می توان ، در زمان خواندن متن یی هاکلمه چنین تررسی شکل ظاهری  ترعالوه

ی آن ها التته ته شرطی که کلمه های هم خانواده . استفاده کرد خانواده هم از کلمه های 

کلمه شتاهت شکلی  گفت وگو درتاره ی شکل ظاهری و.  تاشندقاتل فهم و تر ساده نستتا 

این  ...و های مترادؾکلمه تیان حتی .  جلب می کندته شکل ظاهری توجه آن ها را ، 

: گفت می توان « ظهور » مثال در تاره ی کلمه ی  . می کندشناخت را تیش تر

این فعالیت کمک خوتی در شناخت . ) هم خانواده است « ظهور» کلمه ی ظاهر تا کلمه ی  -

 . (چنین کلماتی را در تر دارد 

   کردن تمرین استفاده از کارت های آموزشی در حین آموزش متن درس شرایط را ترای

مجموعه تین  زیرا .فراهم می سازد تا ویژگی خاص کلمه هایی تشخیص  دانش آموز در

کارت های  یک نوشته یا درتعدادی کلمه  یل دهنده ی متن ،ی تشکها کلمه ازای 

. (   قراردارندمتن در یک یا ) .می شوند داده قرارآموزشی 

مورد که  راای کلمه  در هریک ازهای موجود ویژگی این شرط که ممکن است معلم  تا       

در نوشته آن یا کند و از تین مجموعه کلمات پیدا تا دانش آموز آن رااست تیان کند  نظر

که  ،ست یی ادادن کلمه ها، در معرض دید قرار این فعالیتازهدؾ  ). نشان دهد را 

،  کلمه ها را تتینددسته ازاین تر چه تیشهر آموز دانشچون .  شرایط خاصی دارند

 کلمه ها رانوع ازاین ان موزآدانش تاید توجه داشت که .  می شود شناخت او تکمیل تر

. (   آموزندتیتا نوشتن  صرفا نمی توانند

 مجهول استآن حرؾ مورد نظردرکه توسط دانش آموزان ناقص  تکمیل کردن کلمه های  . 

:  مانند . ( کلمه ها ویژگی خاص را دارا هستند ) 

(  «صاؾ » کلمه ی در« ص » حرؾ حذؾ ) اؾ ...آسماِن    -
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.  ..و (« ی تاؼتان» کلمه ی در« غ » حذؾ حرؾ )  تانی...قیچی ِتا   -

  مانند آن چه که در پایان  ترای تشخیص تیش تراین دسته ازکلمه هاتمرین هایی انجام ،

. ته دانش آموز ارائه می شود هم ته شتیه لؽت دو جدول  ، مثال عنوان ته. آمده است 

،  اندچند شکلی  که درگروه یک صدا وکلمه هایی ازتعدادی «  1»  جدول شماره یدر

اما ترتیب آن ها . اند هم آمده «  2» همین کلمه ها در جدول شماره ی .  نوشته شد

این ) . پیدا کند  رادانش آموز تاید در جدول دوم آن ها . مانند جدول قتلی نیست 

... و. (  تقویت دیداری را ته همراه دارد جستجوگری 

   

2            1 

                                               

 

اما .  ارائه می شودنمونه فعالیت ها ی دیگری از این نوع کلمات در فصل تعدی  :  نکته

 رفع این اشکال نوشتاری تا تمرین واین است که  گیردتاید مورد توجه قرار کهآن چه 

( رونویسی ) چنین کاری.  نیستکارساز از روی واژه ها نوشتن  چند تاردرکردن  تکرار

توجه حال آن که  . است کم اثرپر زحمت اما تسیار کاری اشکال ها ترای رفع این نوع از

.  است ضروریمشکل تسیار نوع ازاین ترای درمان « داری تقویت دی» کردن ته     

دیگر  متن درس و در را کلمه ها ازش آموز این دسته کارهایی صورت پذیرد که دانتاید

 .، نه گوش دهد و یا تلفظ کند  تتیند تر تیشفعالیت ها 

گویش  وداشتن لهجه ر تعضی ازواژه ها ، استفاده از تلفظ های ته اصطالح عامیانه د -9

 کودکانه درتیان تعضی از واژه ها، تکلم  محلی

 : یاد آوری

مشاهده ، کارشان مورد تررسی قرار گرفت گاهی در دست نوشته های دانش آموزانی که 

:  ته طور مثال .  که حتی کلمه های ساده ای را ؼلط می نویسند شد

  (تکلم کودکانه ) «   دیرا » می نویسند ، « دریا » ته جای کلمه ی 

  (تکلم کودکانه ) «  میرم » می نویسند ، « مریم » ته جای کلمه ی 

  (محلی گویش ) «  دیر » سند ، می نوی« دور» ته جای کلمه ی 

  (کم شدن حساسیت شنوایی ) «   جاله » می نویسند ، «  ژاله» ته جای کلمه ی 

 اصطالح وحروؾ نزدیکی تلفظ ) « چار» می نویسند « چهار» ه ی ه جای کلمب

 (عامیانه 

تلفظ این اشکال ها ته دلیل  اؼلب ، معلوم گردیدشد  گوی تا این دانش آموزان گفت ووقت
 جلسات تراین درتنا. تاشد  حساس نشدهته خوتی گوش آن ها  شاید.  آن هاستنادرست 
تا در صورت لزوم .  کنترل شودتیش ترتلفظ آن ها  ، تاید فارسیروانخوانی آموزش 

 : مانند  .تمرین هایی انجام پذیرد حساسیت شنوایی آن ها تلفظ و یا ترای تقویت در
  خواندن متن ها نحوه ی آن ها در مستمرو ارزیاتی کنترل 

  اصؽر صرفا   صتر  

  تاؼتان لؽت    عتث 

 صاتر  صدا    ناقص 

عتث     تاؼتان  صدؾ   

 اصؽر   صتر   صاتر 

 ناقص   صرفا   لؽت 
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 که دقت در زمان خواندن تعضی از واژه ها رکردن های تی مورد تکراجلوگیری از

.   تلفظی را دچار مشکل می کند

 :تذکر         

نوشتن واژه  در، اما که درتلفظ مشکل داشتند آموزانی هم مشاهده شدند التته گاهی دانش

ویژگی اندام گویایی آن ها  ممکن است این اشکال ته خاطر.  ندها ته درستی عمل می کرد

: ته طور مثال . تاشد 

  اما  . تلفظ می کرد«  ل »را «  ر » صدایکه ه تودمشاهده شد دانش آموزیدرکالسی

 میتلفظ  «ل دَ  »را «  در »کلمه ی  مثال . ) درست می نوشت نوشتن آن راموقع  در

(  . نوشتمی «  در» ها آن را ولی در نوشته  کرد

 

 در امر نوشتن ، داشتن اضطراب و عجله وجود   - 10

: یاد آوری      

اما  . اهردر شناخت کلمه ها مشکل فنی وحادی ندارندته ظهستند که گاهی دانش آموزانی 

را ؼلط می ، آن  مشکل وچهتاشد  ساده چهرا نوع کلمه هایی از هردر نوشته های خود 

در مختلفی که جنتی  آمد مشخص شد که عواملتا تررسی هایی که ته عمل  .  نویسند

. شده است موجب تروز این اشکال های نوشتاری اثر گذار تود کالس و دانش آموزشرایط 

:  مانند عواملی 

 جانب دانش آموزانی که کلمه ها ازوصدا های زیادوجود سر کالس ونتودن آرامش الزم در

( نامناسب تودن محیط ) .  تلفظ می کنندتلند تا صدای ، زمان نوشتن ویا عتارت ها را در

   مانند  .دارد نظم درکالس  ایجاد یا و معلم ترای جلب توجه ی کهاقداماتانجام دادن  :

افراد کالس  دیگر دست از است ممکن که آموزانی دانش ازرفتارهایکردن  جلوگیری -

  . کنند رونویسی، 

 مخاطب را افرادیکرارا تلند صدای تایا ،  روی میز ترشیئی مداوم ضرته زدن  -

  و قراردادن

 (آلودگی صوتی) ... وته ساکت تودن و گوش دادن ، ها  آنکردن عوت د

 خصوصا در میز و.  هم نشسته اند کنارکه دردانش آموزانی جوی مسموم تین  ایجاد  

گیری درشستن در موقع نوشتن امال و ایجاد نیمکت های سه نفره ، مناسب نتودن جای ن

ممکن است معلم تخواهد شرایط دیگری را که ،  تر های کودکانه ترای گرفتن جای تیش

: مانند .  ایجاد کند

  نیمکت و  نفرات هر ه ایستادن یکی ازروی تاقچیا  نیمکتهروسط میز رفتن نفرزیرگاهی

ن جو و شرایطی جلوگیری ایجاد چنیتن و ؼیره که تاید ته طور جدی ازیا کؾ اتاق نشس

و ترای لحظه های طوالنی .  عامل اضطراب است، این شرایط ازهرکدام  زیرا .شود

 .  کودک را ته خود مشؽول می کند، زمان نوشتن امال در

  دوستان  وترآورده نکردن انتظارهای اولیاؼلط های امالیی  زیاد شدن تعداد ازترس ،

 ندستهؼلط نویسی امل عکه هرکدام ... و دیگرانزنش های سر ترس از، معلم کالسی یا 



 

25 
 

گاهی ممکن است  ) .تی اساس است  کامالین انتظاراتی از طرؾ دیگران چناتراز التته . 

می شود ، ترس و اضطراب را تشدید  چنین افرادی نوشته ی ورقه عتارت هایی که زیر

( ... وتی توجه تودی . تیش تر دقت کن : مانند .  کند

 دانش ی که ، تا جایناتوانی کردن واحساس ضعؾ و ازدست دادن حس اعتماد ته خود

 درند که تاور می ک . نداردکلمه ها می کند واقعا مهارت الزم را ترای نوشتن  آموز فکر

 اوهمه این که فکرمی کند تالش وکوشش  ازتدتر.  استناتوان  ضعیؾ ودادن کار انجام

، دانش آموزانیته همین دلیل چنین  . ندارد نوشتاری اوپیشرفت  و رشد تاثیری در

 . ترای خوب نوشتن از خود نشان نمی دهندی اانگیزه 

  مانند یی هارزامناسب تودن نوشت اؾ یا نا نتودن تعضی از وسایل وآماده : 

می  را درهنگام نوشتن آزار که دانش آموز...، پاک کن و مداد ، ی سفیدصفحه یا ، دفتر -

.  جلب می کند ته خود را توجه او و دهد

ته نوشته  ، گفته های معلم گوش ندهدخوتی ته ه که ب این مشکل تاعث می شودوجود     

پرسیده شود که چه شنیده اند؟  آن هاازچنین مواقعی اگر در . ی کندوجهی نمهای خود ت

  سر در

.   وشته اندکه چه ننمی دانندحتی . گم می شوند     

همه ی اطرافیان در ته همین دلیل . از دیگر عوامل نیست چنین مشکلی کم ترتروز      

نتاید این نوع از .  ری کنندتروز چنین مشکلی جلوگی جدی ازتاید ته طور مدرسه و خانه 

.  ؼوؼایی ترپا می شود دانش آموزاتفاقا در درون را ساده فرض کرد ، زیرا  رفتارها

تمام احساسات  تر

 :  او دائما از خود می پرسد .  ترگشتن آن ته سادگی نیست.  گذارداو اثر می      

دلم می خواهد چه تاشم ؟  **  

اما درپیش دیگران چگونه معرفی می شوم ؟  **  

.!! و قتولش ندارم !! من آن نیستم  **        

 ...ولی چگونه ته دیگران تگویم ؟ و **        

که ته ظاهر ؼیر ممکن است ، اما حقیقتی تود که در این جا ته خاطره ای اشاره می کنم 

 .  اتفاق افتاد

، لوازم التحریر  تودفشار های اقتصادی وارد کرده در سال هایی که جنگ تحمیلی »» 

آموزشگاهی نتوانست ته موقع لوازم را ترای .  می شدمدارس از طریق تعاونی ها توزیع 

نوشت مسوالن توزیع ، ( ناظر )اهنما ر ینجلسه ای یکی از معلمدر.  مدرسه تامین کند

 امروز وقتی در کالس درسی در روستا حاضر شدم: گفت را مورد خطاب قرارداد و زاراؾ

گرفتم که در نوشتن ، مشکل دانش آموزی قرار، ترای کمک کردن ته معلم ، در کنار 

، دانش آموز را در نوشتن هدا  می خواند و من هم ضمن کنترل معلم متن امال را.  داشت

متوجه شدم که انگشت او روی ورقه ی سفید حرکت می کند اما چیزی در . می کردم  یت 

 ن چه نظرم راآ . تعجب کردم اما چیزی نگفتم ، کار نوشتن ته پایان رسید.  دست ندارد

این مداد .  سانتی متر تود5/1دست داشت که طول آن جلب کرد این تود که او مدادی در
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ضروری داشتن اتزار مناسب طتیعی است که ) .  فقط تین انگشتان او مخفی شده تود

. (  است 

همان  دراگرلذا .  کالس ها دانش آموزان ترای نوشتن آمادگی ندارندگاهی در تعضی از

که تاید قتل از نوشتن .  موقع نوشتن آؼاز شود مشکالتی ترای نوشتن خواهند داشت

تطور جدی  

:  تطور مثال .  مورد توجه و کنترل قرار گیرند

  آیا دفتر مناستی در اختیار دارد ؟ 

  مداد و قلم دانش آموز ترای نوشتن آماده است ؟ 

 پاک کن مناستی در اختیارش هست ؟ 

 چه تاید تکند ؟ و اگر در هنگام نوشتن دچار مشکل شود ،... 

 زیرا تاید . ، توجه شود مهم هستند ظریؾ و عین سادگی تسیار ته این نکات که در تاید

 صا افرادی که مشکل نوشتاری دارندخصو.  دانش آموزتقویت نمود درته نفس را  اعتماد

موفقیت آنان حتی اگر  تا مشاهده ی پیشرفت و تفاقا تایدا.  ساختدائما امیدوار را تاید

شکال های دانش درصد ا. ، ترای زنده کردن حس اعتماد ته خود استفاده کرد  تاشدناچیز 

تناتراین تاید ته موقع . آموزان ته دلیل از دست دادن اعتماد ته نفس قاتل توجه است 

.   مورد توجه قرار گیرد

 

( کم شدن حساسیت شنیداری ) ؼلط های سمعی   -11

 : یادآوری          

:  تطور مثال . رخ می دهد  آن تروزؼلط هایی که شنیداری هستند ، ته دالیل مختلفی            

 حرکت های زیادی در کالس  ، نوشتنی متنگاهی معلمانی هنگام خواندن متن امال یا هر

 . دارند

 تکرار می کنند ین تار، چند این که جمله های متن امال را هنگام قرائت متن یا و . 

 پاسخ ها   و سش یا پر  حین کار ، در نهی کردن دانش آموزان  و یا این که ته دلیل امر

که هر کدام از این موارد و  .صدا های زیادی ایجاد می شود دانش آموزان سر وی 

 عوامل دیگر

 .  ط های سمعی را ته وجود می آورد، در زمان خواندن متن امال ، ؼل

 : شود  تاکید میته خاطر تروز چنین مشکلی 

قرائت معلم ی ثاتت قرار گیرد تا یکنواختی در در یک جا معلم هنگام خواندن متن امال -

، تلکه  ندارد حرکت کند التته معنی این گفته این نیست که معلم حق.  وجود داشته تاشد

اما . ی تپردازد ته نظارت و راهنمای گیرد وت نیاز تاید در کنار افرادی قرارصوراتفاقا در

       ته سمع صلی ترود تا صدای معلم ته راحتی ، دوتاره تاید ته جای ا پس از تررسی کار

چون دانش آموز .  ها را متفاوت نکندا این تؽییرمکان ها صدات.  دانش آموزان ترسد

لذا زمان قرائت متن امال ، ترای نظارت و .  گوش خود را ته یک جهت توجه می دهد
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 راهنمایی افرادی که مشکل نوشتاری دارند ، تهتر است آن ها در جلوی کالس قرار گیرند

  .

:   های سمعی ایجاد می کند عامل دیگری که ؼلط

 له ها و عتارت های متن امال استچگونگی خواندن جم . 

که .  می شود تکرار چند تار تا صدای تلندو . گاهی متن ، کلمه ته کلمه خوانده می شود 

 الزم است هنگام قرائت متن ، عتارت یا جمله.  خودداری کردها ته طور جدی از آن  تاید

، تکرار  ینزیرا کلمه خوا( فعلیه یا ه و اعم از اسمی . خوانی شودگروه )  .خوانده شود

معلم تاید  حتی.  می کند  ، حساسیت شنوایی را کم خواندن متن امالصدای تلند  تا وکردن 

:   ته دانش آموزان تگوید

ک  جمله از ، ی تار من هر. را کامال پایین تیاورم  تچه ها ، من می خواهم صدای خود -

.   نمی کنمهم  تکرار خوانم و متن  را می

اما  . ت مشکل شنوایی حاد نداشته تاشنددانش آموزان ممکن اس موما این گروه ازع        

 دادن را گوش مهارتپس تاید .  استآنان کم در( شنیدن  دقت در) حساسیت شنوایی 

که ، تاید مشخص کرد  ترطرؾ کردن مشکل نوشتاری آن ها ترای . درآن ها تقویت کرد

:  مثال . چه ویژگی هایی از کلمه ها را مشکل دارند شناخت  در

     ؟نمی دهند  تشخیص در آؼاز کلمهرا  آیا صدا ها 

  ؟نمی دهندتشخیص در وسط و یا آخر کلمه را آیا صدا ها 

 در شنیدن چه صدا هایی حساس نیستند ؟ 

  ی شنیداری مشکل دارند؟آیا در حافظه 

  د ؟نکلمه مشکل داراری در یددآیا در توالی 

 آیا در تشخیص اجزای کلمه های تزرگ دچار اختالل هستند ؟  و... 

تازخورد هایی ارائه شود که فعالیت های آن  تاید ،مشکل نوشتاریاین نوع از  ترای رفع  

:   تتواند

.   کندحساس  گوش فراگیران را=  

 .ودرادامه تتواند این مهارت را ارتقا تتخشد = 

زیرا اؼلب .  نمی شود، مفید واقع  ها کلمه نویسی کنندشود دانش آموزان تارخواسته گرا

دانش آموزان را  واندن ،جلسه های خدر تناتراین تاید.  تلفظی هستند این اشکال ها

 . را مانند معلم تکرار کنند رت هاو عتا تا صدای معلم هماهنگ سازند را خودداشت وا

... و.   تخوانند کنند و گاهی کوتاهگاهی متن درس ها را تلند خوانی 

 

مشکل )        درست اجزای کلمه  انتقال سریع و نداشتن مهارت الزم در نویسی وکند  -12

 (آموزشی 

:  آورییاد

، کلمه هایی از قلم افتاده ی اؼلب مشاهده می شود که در متن دست نوشته ی دانش آموزان

حتی گاهی همان کلمه .  دارندکلمه ها مشکلی ننوشتن آن  دانش آموزان دراین  چه تسا.  اند
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آن . انددرست نوشته شده کامال ، تکرار شدند و  متن امالهمان از  یدیگرقسمت های  ها در

.   این مشکل نقش اصلی را دارد عامل کند نویسی است چه در تروز

طتیعی ه دشاین عقب ماندگی ایجاد ممکن است معلم متن را تند خوانده تاشد که التته گاهی 

 نوشتن کلمه ها ندارند درسرعت الزم را  انی هستند کهدانش آموز ، اوقات تر اما تیش . است

  .

:   زیر عمل کردته تازخورد های ترای رفع این مشکل می توان 

 را ته سرعت   دانش آموزان، تاید هر یک از درس هامتن های خوانداری زمان آموزش در

.  داشت و تشویق کرد  وا (خوانیتند) خواندن درعمل 

:  تطور مثال      

تخوانند و یا تعیین شده را در یک دقیقه یک متن خواسته می شود تا از دانش آموزان =  

از می توانند . اما سرحرکت نکند  چشم حرکت کنداگر مطالعه می کنند ،  . )مطالعه کنند 

. ( خوانی نشود  لبولی . عتارات کمک تگیرند انگشت دست در نشان دادن سریع 

 .زیرا ته این متن آشنا هستند . ثانیه تخوانند (  50)همین متن را در =  

. ثانیه تخوانند (  40)تار دیگر آن را در  = 

. ثانیه تخوانند (  20)واین کار را ادامه دهند تا تتوانند آن را در =  

 .و هر تار تالش کنند که ته همان مقدار ترسند = 

مقدار متن خواننده شده را تا مرحله ی اول . در یک دقیقه تخوانند متن را  دوتاره ادامه ی

.  چقدر ته مهارت تند خوانی دست یافته اند تا مشخص شود . مقایسه کنند 

:  نکته 

تاید  .تاید حواس مزاحم را حذؾ کرد . ترای مطالعه تاید ذهن دانش آموزان آماده تاشد 

زیرا هر کس زیاد زحمت تکشد زیاد نتیجه نمی گیرد . احساس کنند ته مطالعه نیاز دارند 

.  تاید ته عمل ترسد . تاید در جهت صحیح تکار گرفته شود . 

، قادر نخواهند تود  آن ها تاید تدانند تا وقتی که نتوانند متن را تا سرعت مناستی تخوانند

لذا ( . خواندن مقدمه ی نوشتن است) .  تاشندسرعت عمل مناستی داشته ، نوشتن  در

و نتوانسته تاشند انتظارات خوانی آن ها مورد قتول نتاشداگردر موقع قرائت متن ، تند

 یک از زیرا هر. را تمام شده تلقی کرد کارشان  ، نتاید آورده کننددن متن را ترروان خوان

آن ها تاید در خارج از کالس .  تشناسندعامل کند نویسی خودشان را  تایددانش آموزان 

انجام دهند ، تا مهارت تند خوانی را  فعالیت را نوع ازدرس در سطح گسترده تری این 

 .  کردن روانخوانی حاصل می شوداین مهارت فقط تا تمرین .  کسب کنند

  در  انندتر کتاب تخو چه تیشهر.  هست کتاب های داستان تسیار مفید ازاستفاده ،

تطور حتی تعریؾ کردن داستان های خوانده شده .  می کنند خواندن متن رشدروان 

.   می تواند سرعت عمل را افزایش دهد، شفاهی 

ان متن سنتی معمول است که دانش آموزکالس ها خصوصا پایه اول ته طورگاهی در     

 اما ،تاشدنچندان اشکالی ،  ع کارممکن است ترای شرو . هم خوانی می کنند درس را

 در.  خوانی متن می کاهدتند ازکسب سرعت در زیرا.  تاشد ادامه دارته این شکل  نتاید

از  مگر این که فرد.  ، ضرورتی نداردهم خوانی کردن متن درس، پایه های اتتداییدیگر
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تند را  لذا تهتر است دانش آموزی متن درسی. مهارت تند خوانی مناستی ترخوردار تاشد 

.   مطاتقت دهندتا خواندن او دیگران متن را  خوانی کند و

 را وا داشت که ته چند نکته توجه دانش آموزان تاید ، خوانی ترای رسیدن ته مهارت تند

:  ته عنوان نمونه . کنند 

  خوانندها را کلمه ته کلمه نمتن  . 

  (فعلیه  یا و اسمیه گروه) .  گروه خوانی نمایندرا جمله ها سعی کنند 

 زیرا . دهند قرارفاده استرا مورد «  صامت خوانی »روش  ، درخواندن متن هاچنین هم 

،  دیدن کلمه کلمه را می تیند و این سرعت در می شودآن چه تصور ترازتندچشم تسیار

می شم را خسته حال آن که تلند خوانی متن درس ، چ.  می کندتشخیص کلمه را سریع تر

. ( می کند آن را کندتر  کردن خوانی هم ).  کند

  نوشتاری ، نتاید عجله کرد قاتل توجه این است که ترای رفع اشکال هایمهم و ی مساله 

سپس .  داد قرار کار یاصلمحور اشکال نوشتاری را تروززعلت یاتی ا تایداتتدا. 

فعالیت های  جریان انجام التته در . ترد تکار ترای رفع اشکال ها ناستی رام هایتازخورد

توجه ته ) .  موزان را از میزان پیشرفت خودشان مطلع ساختآدانش تاید، تازخوردی 

( دیگر سنجی خود سنجی و 

 . می شودنوشتن  درخستگی عواملی که موجب  و دانش آموز جسمیضعؾ  -13

:  یاد آوری

) .  نکرده است تخوتی رشد کوچک آن ها که ماهیچه های گاهی دانش آموزانی هستند

(  . کوچک اندماهیچه انگشت دست 

این مشکل که . دچار اضطراب می شوند  یارنوشتفعالیت های زمان در گاهی یا این که   

  . می شوند جسمیضعؾ تروز  یی هستند که موجبها ویژگی همانند ناتوانی ماهیچه ها از 

یا تد کلمه ها را ناقص وعاملی خواهد تود که دانش آموزان ، تخشی از ضعؾ تدنی    

.   متن امال را ننویسندقسمتی ازته دلیل خستگی حتی ممکن است یا .  نویسندب

چند که ته .  موجب خستگی دانش آموزان می شود دیگریمشکل عوامل ، این  کناردر   

 : اشاره می شودنمونه 

  وحتی نگهداری توان جسمی  متناسب تا، متن امال جمله های تشکیل دهنده ی گاهی

:   مثالتطور.  انتخاب نمی شودس دانش آموزان کالذهنی 

 . طوالنی انتخاب می شوند تسیارگاهی ،  هندرا تشکیل می دامال جمله هایی که متن  -

کودک را خسته می می کند ، مشکل فهم متن را  درک وجمله های طوالنی ضمن این که 

 . سازد

  که تطوری  . دانش آموز تهیه می شودجسمی  اییتوان حد تیش از گاهی حجم متن امال

چند صفحه  در ته نوشتن آنمجتور می شود دانش آموز تقریتا تمام وقت جلسه ی امال را 

که کم ترین این زمان فشرده می شودآن قدر ته دلیل حجم زیاد متن امال حتی . تپردازد 

ته تحلیل ، هنگام نوشتن امال درتتواند تا این که گذارد تاقی نمی ترای دانش آموز فرصتی 
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یا این که در پایان ته تجدید نظر ... ای یک کلمه از نظر ترکیب صدا ها و ویژگی ه

. احتمالی نوشته هایش تپردازد 

معلم زیرا .  از قتل تهیه شودارزشیاتی تایدمتن امال  گفته می شودته همین دلیل است که  

مان ارائه و زتراساس را آن ، امال متن کیفیت تا عالوه ترافزایش  فرصت داشته تاشدتاید 

ترپایه متن امال نه این که .  تهیه نمایدمشکالت نوشتاری دانش آموزان تصحیح ، توان و 

در دانش آموز را کم حوصله می کند و متن حجیم ، زیرا . ساخته شود حجم افزایش ی 

 . کار می اندازد ازنهایت 

  یافتن پایان از پس که نوشته شده ی دانش آموزان دیده شدی درتعضی از متن هاگاهی

تحت عنوان لؽت های مهم ویا ی مجرد کلمه هاازتعدادی دانش آموزان مجددا ،  متن امال

 نامطلوب را تردانش آموزان خواهدترین اثر  تیش ، این کار.  اندنوشته مشکل را 

امال  ی دوتاره شروع امال متن پایان در( لؽت )  مجرد ی کلمهچند  نوشتن زیرا . گذاشت

تنا . دانند  می شده تمام را کار ، امال متن یافتن پایان تا آموزان دانش که این حال .است 

 یدکه تا. کنند می قلمداد نویسی دوتاره و کاراضافی راکلمه ها دسته از این  نوشتنتراین 

چنین اقدامی زیرا  . پایان امال خودداری کرددر لؽت گفتن چند ازته هر دلیلی تطورجدی 

کلمه ها در درون ته دلیل نتودن از طرفی هم .  داهمیت دهنوشتن کلمه ها ته نمی تواند 

  . نمی افتد ته کارترای درک معنی فکردانش آموز در موقع نوشتن این کلمه ها  جمله ها

تکرار و  ته همراه ندارد ، تلکهرا نتیجه ی مطلوتی  اریین کچنضمن این که اقدام ته     

تی عالقه گی ته ادامه دادن کار خستگی و  .  خواهد تودعامل خستگی دوتاره کاری 

 . می شود ؼلط نویسی کلمه ها و عتارات تاعث تروز نوشتن ، 

 : نکته

         که زمانی تخوتی صورت می گیرد  شناخت کلمه ها توجه داشت یادگیری و تاید

این زیرا در.  پیدا کنند و تتیند جمله هادرون آن را درگذاری و اثرنقش دانش آموزان 

.  می شوند دارای معنی که است صورت 

 آن ها در معناییکارترد  ته نقش و پی تردن ، فارسی در  کلمه هاآموزش  ازتفاقا هدؾ ا

پایان امال ،  در ارائه کلمه های مجردتا  عده ای فکرمی کننددر صورتی که .  ستهاجمله 

.  ی جدید و دشوار تسنجندکلمه هامی توانند میزان یادگیری دانش آموزان را درشناخت 

تکار گرفته  معنی و مفهوم خود در نوشته ها تا وقتی کلمه ها،  دانست که ولی تاید

،   نشوند

 . دوام ندارد لؽت شکل مجردن سپرد ته خاطر

:  خاصی مانند یی که ویژگیای سنجیدن میزان یادگیری کلمه هامعلم می تواند ترالتته   

ی تهیه کند که واژه های ، متن دارند را... نکته های آموزشی و ، شکلی وچند یکصدا

متن معلم . )  ن قرار دهدرا چه از درس جدید و چه درس های قتلی در آ مورد نظر

کسانی که مشکل نوشتاری دارند ، نمی توانند  آن دسته از،  در ؼیراین صورت( ساخته 

.   ته سادگی از دام آن تیرون روند

 

 (ازجمله کلمه های تزرگ) شناخت شکل کلی یک کلمه  ی درناتوان -14
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:   یاد آوری

که در نوشتن تعضی ازکلمه هایی که امالی دانش آموزان مشاهده می شودمتن اؼلب در

گی خاصی و یا این که نستت ته دیگر کلمه ها ویژ رای قراردادهای زتان آموزی هستنددا

:  ته طور مثال . ، دچار مشکل می شوند  دارند

شناسنامه ، سپهساالر ، کفش کن ، مسجد پاک کن ، »  مانند تزرگی کلمه هایوقتی تا

:  تر می خورند نمی دانند که آیا «  ... الحرام و

یک کلمه است ؟  آن چه را شنیده اند  ** 

د ؟ ناین کلمه ها چه اجزایی دار ** 

اجزای این کلمه ها در کنار هم هستند ؟  آیا ** 

...  اجزای آن تاید ته هم چستیده تاشند ؟ و ** 

:   این کلمه ها را ته صورت زیر تنویسند است گاهی ممکن

.. . «سپساالر ، سپس ساالر »  ... «شنسنامه ، شنا سامه »  ...« پاکن پاک کن ، » 

 دانش آموزان دراؼلب اوقات .  هستندکه کلمه ها تزرگ  می کند این مشکل زمانی تروز

موقع   

نمی کنند دقت کنار هم ، دره اجزای صوتی آن ب درس ،متن در ی تزرگکلمه هاخواندن 

. که عامل تروز چنین مشکلی می شود ( دقت شنیداری )

تا  فعالیت هایی صورت پذیردخواندن متن درس ها ، جلسات آموزش  در پیشنهاد می شود

و ( دقت دیداری ) نظر ظاهری  این دسته از کلمه ها را از ، ی که مشکل دارنددانش آموزان

را تحلیل ها کلمه است  تناتراین تهتر.  تجرته کنندتیش تر( دقت شنیداری ) صوتی اجزای 

:  مانند . مورد تررسی قرار دهند کرده و

    این کلمه چه تلفظ شد و چگونه نوشته شده است ؟

   در آن تکار رفته است ؟  اجزاییچه

    کلمه کوچک است یا تزرگ ؟

  توالی حروؾ تشکیل دهنده کلمه چگونه است ؟ و. ..

، نمی توان  داشته تاشند ل های نوشتاری رااین نوع از مشک یدانش آموزانتناتراین اگر

.  طرؾ کردتریسی کردن رونو تار یا چند خواندن متن درس و یکی دو تار را تا هاآن 

ذهن  پرسش هایی که درته  تاشرایطی فراهم شود  زمان قرائت متن درس در تلکه تاید

یی هستند که ن هاامه، پرسش منظوراز . )  ه شوددانش آموز ایجاد می شود پاسخ داد

. ( ه است شداشاره قسمت قتلی راتطه تا ظاهر کلمه در در 

 

 ( شنوایی حساسیت شدن کم)  عتارت های تکراریو معمول کلمه ها  ؼیر تکارگیری -15 

: یاد آوری  

عتارت ها چندین  کلمه ها وی تهیه شده ، تعضی ازمتن امال که در افتدب اتفاق می اؼل

از نظر صاحتان تجرته .  آن ها ایجاد شودتدون این که تؽییری در .می شوند تکرار تار

انحراؾ و موجب .  حساسیت شنوایی را کم می کنددر یک متن امالیی زیاد کلمه ر تکرا

دقت   در
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   . می شود فراهمکلمه ها زمینه ی ؼلط نویسی تی دقتی ، همین  ته دلیل. می شود 

 10» گاهی تعضی از کلمه ها تا مشاهده شد که  دست نوشته ی کودکان در متن: نکته 

  »

.    تکرار شدند تار

 کلمه هااستفاده ازسلیقه های شخصی درنوشتن شکل حروؾ ونارسا نویسی و -16

 : یاد آوری

 آوردی درهای من در نتاید سلیقه. هستند قراردادی دارای کلمه ها نوشتن شکل حروؾ و 

واژه  معیار نوشتن. ( مگر کسانی که خالقیت و نوآوری داشته تاشند ) . شود شکل آن لحاظ 

، ته خوتی کلمه ها نوشتن درکتاب تاید اصول رسم الخط . است دانش آموز رسی ، کتاب دها 

و دقت مورد توجه  هاهنگام رونویسی ها و دیگر نوشتار در این اصول تاید.  رعایت شود

واع خط ته دانش آموزان معرفی ان، ممکن است التته ترای تقویت ذوق هنری  . گیرد قرار

این )  . ازندتمرین خط ها تپردانتخاب و عالقه ی خود ته ذوق و اساس تا هر کدام تر ، شود

:  ته طور مثال  . ( عمل موجب ؼلط نویسی نمی شود 

نوع خط در نوشتار از نظر مختلؾ های ته شکل  را می توانند «س » شکل حرؾ   =

( ... و س ، سس ،  س ،) : مثال .  تنویسند

 

 نوشتن کلمه ای ته جای کلمه ی دیگر   -17

: یاد آوری 

 لذا.  می دهد کلمه یا عتارتی را پرورش ذهن خود ، دانش آموز در گاهی درحین نوشتن امال 

ته .  ی خود را می نویسدکلمه ی ذهن ، متن می خواند معلم ازته کلمه هایی که توجه تدون 

:   معلم می گوید طور مثال

  « این دو کلمه ته نوعی ارتتاط ته هم «  شب» :  دانش آموز می نویسد، اما « آسمان

 . دارند 

  می تینم » : می نویسد ، دانش آموز « دیدند » یا ته جای کلمه ی » . 

اما ذهنیت  . جمله ی متن امال معنی ندهدممکن است در« می تینم » ی درست است کلمه 

 . آمدته قلم است که کودک 

  فاصله داشته تاشد  تا کلمه ی شنیده شده تسیاراو گاهی هم ممکن است کلمه ی ذهنی . 

.   «آمدم » : دانش آموز تنویسد  .« دقت »  :  مانند این که معلم تگوید

       دادن ته و تذکرکردن  تاکنترل ته موقعترای جلوگیری از تروز این نوع اشتتاهات ، تاید 

در دل دائما چرا که چنین افرادی  . ، تردقت آنان افزودامال دانش آموزان درحین نوشتن 

می توان آن ها را متوجه اشتتاهشان ، تا تذکر دادن ته موقع لذا . تا خود حرؾ می زنند 

.  نمود

قواعد ، اردادها ، نوع قر و محتوای درسی افزوده می شود ته طورکلی هر چه ترحجم کار

زتان فارسی تا توجه ته قدمتش در .  می شود تر تر تیشو واژه هایی تا معانی جدید جدید

ته . وردار است هایی دارد که از تنوع  تاالیی ترخن دیگر زتان های دنیا ، قرار دادتی
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ی ایانتاشته شدن آن ها ، تاید تخوتی شناس روز اشکال نوشتاری وب همین دلیل قتل از

.   طرؾ نمودن آن ها تا آسانی انجام پذیرداشکال ، اقدام ته تر صورت تروز تا در.  شوند

دم که مشاهده نمو ی مستمری که از مدارس وکالس های دانش آموزان داشتم ،هاتازدید

گاهی )  . ترخوردارند کاالت امالیی واژه هااش تنوع در از ،دانش آموزان دریک کالس 

هم شتیه ته نوع اشکاالت س ، در یک کالدانش آموزان ای از عده که مشاهده شدهم 

(   . تودند

می ته آن توجه ها هم درتازدید این کالس ها مهم تود وچیزی که دردرجه ی اول دراما 

دسته زیرا  . اشکاالت تودع انواوجود در آموزان کالس دانش، دسته تندی کردن  شد

:  می تواند نوع مشکل نوشتاری کالس و شناخت کردن تندی 

را در ترطرؾ کردن ته موقع آن ارائه ی و ها تازخورد مطلوب انتخاب شرایط را ترای 

 .        اشکاالت نوشتاری ساده کند

     دسته اطالعات ،  ی دانش آموزان یک کالساشکاالت امالیتا تررسی  رکالسی تایدمعلم ه

اختیار یاتی توصیفی چنین اطالعاتی را درارزش) . ای دراختیار داشته تاشدتندی شده 

از همیشه است این اطالعات را ضروری از طرفی هم ( . معلم و دیگران قرار می دهد 

ترای هر دانش آموز  (یا فهرست ارزشیاتی چک لیست ) طریق تهیه ی حدود انتظارات  

زیرا   . مستند کند

  . این اطالعات می تواند در تکارگیری روش های رفع اشکال نوشتاری ته معلم کمک کند 

پس از ارزیاتی های مکرر امالی دانش آموزان و جمع معلم ، در کالسی ته طور مثال 

  : کرده است دسته تندی چنین را نوشتاری  التمشکآوری اطالعات ، 

 الؾ  آموز دانشاشکاالت: 

 ماننددارد چند شکلی ها  یص یک صدا وتشخ در را امالییترین حجم اشکاالت  شتی   –1

... و« س » ته جای حرؾ « ص » نوشتن حرؾ :  

کسره ی اضافه در :  مانند.  قراردادهای زتان آموزی مشکل داردتشخیص تعضی از در  -2

 (علی  کارِ ،  تاِغ تزرگ) ، یا مضاؾ ومضاؾ الیه موصوؾ  نوشتن صفت و

کلمه درتعضی ازکه است « واو » حرؾ منظور ) . را تخوتی نمی شناسد  واو معدوله  -3

 . (نوشته می شود ولی تلفظ نمی شود  ها

 ب آموز دانش اشکاالت :

 .نوع سمعی است  از تیش ترین نوع اشکال های او   -1

 .  ازداز قلم می اند گاهی کلمه هایی را   -2

چند شکلی  مه هایی که حروؾ از نوع یک صدا وکلتشخیص تعضی از حدودی در تا   -3

.  مشکل می شود  دارد را دچار

 ج  آموزدانش اشکاالت  :

 .  تشخیص یک صدا وچند شکلی ها داردترین حجم اشکاالت نوشتاری را در تیش   –1

، جای نقطه  زیرا ، دندانه ، تعداد نقطه. تی دقت است  نوشتن اجزای کلمه ها تسیار در  -2

 . را رعایت نمی کند ...، سرکج و

. ..و.   ندکی درک نمی ایاؼلب کلمه ها را از نظرمعن   -3
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:  یاد آوری

، ی اندو خاص ای مستقلاشکال هاین که دانش آموزانی دارای دراین کالس عالوه تر

  تاشکاال

:  مانند . دارد وجودهم تین آن ها مشترک 

    که چند شکل مختلؾ دارند ، ک صداحروؾ یؼلط نویسی کلمه هایی تا  . 

تی از اشکاالترای رفع یکسانی فعالیت های تازخوردی چه تسا معلم می تواند تراین تنا

یک  

ن ، کدام از دانش آموزا، هر آن کناردرضمن این که . تعیین کند ترای همه یکسان  نوع را

وقتی گفته می شود در ) . خواهند داشت هم را فعالیت های تازخوردی خاص خود

  . ( تفاوت های فردی وجود دارد ، این یک نمونه ی آن است  فراگیران 

شاهد در دوره ی اتتدایی سال های متمادی :  ی می دانم که تگویمرن نکته را ضروایذکر

 آموزش تمامته دلیل این که اتتدایی که آموزگاران  دیگران هم چنین نظری داشتند دم وتو

یطی مشکل شراتحت هر ندمی کنو تالش سعی حوزه های یادگیری را ته عهده دارند ، 

ته اهداؾ )  . تمام حوزه های یادگیری ترطرؾ نماینددر را آموزشی دانش آموزان خود

ته هر طریق تالش می کنند . ( در دروس مختلؾ توجه دارند روش تلفیقی مشترک و

را تر فراگیران ضعؾ های یادگیری موقع ، ته ممکن تا تکارگیری روش های مناسب 

.   کنندطرؾ 

، مناسب و مطلوب ترای  می شودفراهم توسط معلم که  الزم است شرایط و موقعیتی اما

.  آن را شناسایی کردعلت تروزکل وتراین اتتدا تاید مشتنا.  یادگیری دانش آموزان تاشد

چنین فرایندی در کار ، نتایج چشمگیری را ته . ترای رفع آن تازخورد ارائه نمود  سپس

.  همراه خواهد داشت 

شاید ته دلیل همین جزیی و ساده . جزیی است اشکال نوشتاری تسیار گاهی علت تروز

طرؾ می شود که ته قول زمانی مشکل تر. آن توجه می شود  تودن اشکال ، کم تر ته

.   پا افتاده است تسیار پیشاؼلب اوقات معما . معروؾ معما حل شود 

ه در آموزگاران هست ، تا ارائه ی راهکار های مناسب روحیه ی تالش گری ک تاتناتراین 

.   ته سادگی مشکل نوشتاری این دسته از دانش آموزان حل می شود 

که در طول چندین سال ترای رفع ادامه مراحلی ته عنوان راهکارها پیشنهاد می شوددر

دکه تسیارمفید دا نشاننتایج آن . ته شد گرؾن در مدارس تکارآموزااشکال امالیی دانش 

واقع 

این تجرتیات را آموزگارانی ترای ترطرؾ کردن مشکل امالیی ، تا صداقت تمام . گردید 

.          تکار می گرفتند که خیر این کار ته آن ها هم خواهد رسید 
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فصل دوم      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا علم اگر عمل نکنی شاخ تی تری             تار درخت علم ندانم مگر عمل                 

( سعدی )                                                                                                

 

( ترای رفع اشکال نوشتاری ) مراحل آموزش  

 

نوشتاری رفع اشکال ازمرحله ی اول 

 ی   راخواندجلسه ی یا  و( خواندن  )کتاب درسی جلسه ی آموزش متن

تعد ها تاید ) .  یاموزد که تاید یاد تگیرد تخواندفراهم کرد تا دانش آموز ب شرایطی را تاید

خواندن است که پیشرفته ی مهارت کسب تا دانش آموز زیرا . ( تخوانند تا یاد تگیرند 

.   مفهوم هر عتارت و نوشته ای را ته خوتی درک کند معنی وقادر خواهد تود 

      حوزه های ترای فهم هرنوشته ای در، کسب آن قدم اول ی است که درخواندن مهارت

،  مفاهیم علوم تجرتیتعضی از درک  عدم توانایی در چه تسا.  یادگیری ضروری است

لی در صهدؾ ا. خواندن است دروس، ته دلیل ضعؾ در دیگرریاضی ومساله های 
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که تاید در مهارت خواندن ته آن  . است« هارت درک مطلب مکسب » متون خواندن 

. رسید 

 ضعؾ در از، نخست مرحله ی  در دانش آموزانتاری نوش تاشکاالتسیاری از تروز 

یی ، ته دلیل دشواری ها نوشتن دارند کسانی که ضعؾ درتر تیش.  خواندن متن است

.  که درخواندن متن ها دارند است

تلکه آن دانست ، و تدون ؼلط خواندن فقط تلفظ کردن کلمه ها  رااز خواندن هدؾ نتاید 

.  منتهی شود « درک مطلب » تاید ته  نهایی خواندن هاهدؾ  ،که گفته شد همانطور

درک جزوه ی درس استادان دوران تحصیل که درپاسخ ته دانشجویان در ته قول یکی از

ته همین دلیل تا خواندن .  شما دانشجویان زتان فارسی را نمی دانید: فیزیک گفته تود 

متن  

.  ، درس را نمی فهمید این جزوه

اما ممکن است نتوانند آن  می خوانندانگلیسی  یا عرتی وزتان ته  گاهی افرادی کتاتی را

.  است واژه ها تنزل کرده تلفظ کردن  حد قط درخواندن ؾ،  این موقعیت در.  عنی کنندرا م

رای یادگیری ، بآموزش خواندن الزم است در،  هگفته شداتی که توجه ته نکتاتناتراین 

یی فعالیت ها تهتراستلذا .  کردروترواصلی خواندن مساله ی  تا را، فراگیران  متن درس

ترای ، در همه ی جلسه های آموزش خواندن  ،تیان می شود در ادامه که آن چه  مانند

.  انجام پذیرد ی فراگیران در کالس همه 

:  کات مهم در خواندن ن 

  خواندن متن ، تاید مورد توجه قرار گیرد که در جلسه ی انتظاراتی اهداؾ و نمونه  :

درک خود از دانش آموزان ، متن تمام در پایان خواندن ویا متن از هر تند ضمن خواندن  .1

 .تیان کنند ته زتانی ساده را نوشته ها درموجود مفاهیم 

نقش در زتان گفتاری و نوشتاری را از نظر یا عتارت ها  واژه ها وتعضی از ارزش  .2

 .و تگویند چه توده است تررسی کنند 

 .تگویند درک می کنند را  ها عتارت یا و ها که از واژه یمعنی و مفهوم .3

 .  رمز آن را کشؾ نمایندواژه ها را تاز شناسی کنند و ، تا یک نگاه ضمن خواندن ،  .4

را از واژه ها معنی تازه ای خود ، ته کمک دانش و تجرته های عالوه تر معنی واژه ها ،  .5

 .در ذهن خود تپرورانند 

 . داشته شوند  ته اندیشیدن و تفکر وا... ، در تاره ی عتارت ها و ضمن خواندن  .6

ته و متن را می کند ته هدؾ نزدیک تر  وا داشته شوند که آن ها را خواندن تیش تر ته .7

 . فهمندمی  یدرست

سانتی 12ته طول تقریتا ) کتاب درسی ته مهارتی ترسند که یک سطر معمولی تتوانند  .8

 . کردن تخوانند  تار مکث 4یا  3حداکثر را تا ( متری

کلمه را تخوانند و معنی و مفهوم آن  200تا  100تتوانند ته طور متوسط در هر دقیقه  .9

 را 
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کلمه را می توانند تخوانند و درک  1000تا   600در حد نستتا مطلوب ، . )درک کنند 

 . (کنند 

10.  

و چه . ( پاسخ عینا در متن آمده تاشد ) ی پایان متن ، چه ارجاعی پرسش ها ته

 .دهند استنتاطی پاسخ 

11.  

 . تیان می شود پاسخ دهند . ..و دلیل ته چه و ، چگونه چرا ها ته پرسش هایی که تا 

12.  

  .را تگویند پیام درس  همچنین تتوانند و.  کنندنتیجه گیری از درس ، در پایان خواندن 

13.  

 خواندن تا کنند تا فراگیرن تالش ، شود دهی سازمانتررسی های متن درس  ای گونه ته

را در  نویسندهاصلی مقصود و منظور آن ،  محتوای وتحلیل تجزیه و درس متن درست

 .  و ته درک درستی ترسند پیدا کنندمتن 

14.  

ته حل خود  هر فرد، حتی تا جایی که ممکن است شرایط تگونه ای فراهم شود ، 

 ...و. کند اقدام ته یافتن  معنی واژه ها  واش تپردازد اشکاالت تلفظی 

ته . ا عمق می تخشد درک مطلب ر،  زمان خواندن متن درس لیت هایی درانجام چنین فعا

نقش ته شرطی که التته . تروز اشکال های نوشتاری جلوگیری می شود  همین دلیل از

. تاشد این فعالیت ها ، هدایت ،  نظارت و پشتیتانی انجام معلم در 

دقیق در ترنامه ریزی ، درس  متنخواندن  یادگیری ترایمعلم اقدامات یکی دیگر از 

ته ای  ویژه تاید توجه در تعیین هدؾ ها و روش تدریس ،طراحی آموزشی است که 

)  ، تروزکنددر آن ها تاری نوش تاشکاالفرایند آموزش ،  که ممکن است درتنمایدافرادی 

در آن تا نیاز های مختلؾ  از مزیت های طراحی آموزشی همین است که همه ی افراد

(   . دیده می شوند

، این گروه از دانش آموزان نوشتاری های اشکال احتمالی لذا ترای جلوگیری از تروز

در این تاید .  تعیین کندخاصی  فعالیت هایلسه ی خواندن متن فارسی ، جتاید درمعلم 

هر یک از را نستت ته تاز شناسی زان شناخت دانش آموتگونه ای عمل شود که فعالیت 

: این دسته از دانش آموزان مثال  . تاال تترد ...کلمه ها و

 ( تسلط در تلفظ ) .  ته تلفظ درست کلمه ها تپردازندها تار

 تا  ؼیره و زتان آموزی قرارداد ، امالیی نظراهمیت از ها کلمه ظاهری شکل ی درتاره

( انس تا کلمه ها )  .وگوکنند  گفتدیگران 

  دهند پاسخ ،می شود  ها کلمه نوشتاری شکل ی درتاره که یهای پرسش ته      .

  کالس تیان کننددیگران دررا ترای ... کلمه ها ومفهوم  معنی و از خود ترداشت  . 

  ا دیگران ته گفت و شنود تپردازندپس از مطالعه ، درتاره ی موضوع متن جدید ب  .

 

:  یاد آوری
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:  وقت آن را ته  دانش آموزان نیمی ازتاید ( اریاندخو)زمان ارائه ی متن درس در  -الؾ 

  گوش دادن تلفظ درست هر کلمه، 

  کلمه ها و عتاراتتلفظ کردن  ، 

  کلمه هاو عتارت ها ، معنی و مفهوم درتاره ی توضیح دادن 

  کلمه تکارگرفته شد یک  حروفی که درتررسی. 

  دارند وجود ها ی که در کلمه هایقراردادتررسی . 

  خاصی که کلمه ای دارد  یامعنی ویژه وتررسی. 

  همه ) .کنند صرؾ  ...و. است شکل نوشتاری کلمه تلفظ ویا شتاهتی که درتفاوت وتررسی

الیت های فع درتعدی ودر مراحل ،  کارکتتی . طور شفاهی انجام می شودب یت های این فعال

 (  . نوشتاری صورت می گیرد

:  ته تاید وقت خواندن از نیمی دیگر  -ب 

  ترای تعیین میزان درک مطلب ی پایانی ته پرسش ها دادن پاسخ ، 

 نویسنده فکراصلیدادن  تشخیص ، 

  تیان پیام درس و نتیجه ی آن، 

  ( .ترداشتی که از متن دارند ) .  ه شودداختصاص دا... درس وخالصه ی تیان 

:  ای مانند ویژه که فعالیت های دیگراز خواندن جلساتی التته در

تررسی ها ترای تسلط یافتن  ته نوعی، انجام می گیرد ... و نکته آموزی ، واژه آموزی 

. و تکمیل یادگیری ادامه می یاتد در درک واژه ها و گسترش گنجینه ی لؽات 

  خواندن مان تعیین شده ی یک جلسه ی در زنظر تگیریدکه معلم می خواهد  کالسی را در

:  ، سپس  متن را تخوانند«  صامت خوانی »تا روش ، دانش آموزان  فارسیمتن درس 

 پاسخ دهند پرسش پایانی که میزان درک مطلب آنان را می رساند ته چند . 

  پیام درس را تگویند. 

   و . در تاره ی تعضی از واژه ها گفتگو کنند ...

ترای رفع تعضی از عوامل تروز اشکال های ویژه ای را های فعالیت ادامه ی کار ، در

. ارائه می کند تازخورد ته عنوان نوشتاری 
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کسانی یعنی  . ) دارندامالیی مشکل   9و  1دو عامل در یکالسن دانش آموزاکنید فرض  -1

 .فعالیت زیر انجام می پذیرد (  . دارند یتلفظمشکل چنین هم واند خواندن ضعیؾ درکه 

:  فعالیت        

:  ته فعالیتی که ترای شما تعیین کردم توجه کنید  ، ه هاتچ  -الؾ

. تخوانید ( صامت ) کدام از شما تاید متن درس را در دل خود هر =  

وقتی متن را مطالعه می کنید ، ممکن است ته کلمه هایی ترخورید که تلفظ آن ها را   =

 . شما تاید درهمان زمان از من تپرسید . ندانید

تا ، تعیین می کنم من که  راعتارت هایی  یا و واژه ها پایان خواندن متن ،در تایدهمچنین =  

 .  تخوانیدترای دیگران صدای تلند 

آن آشنا  تا تلفظ درست ، یدخوانباین که ترای دیگران از قتل  تالش کنیدتاید ته همین دلیل =  

. شوید 

:   یاد آوری

آموزش ، در همان آؼاز  است ضروریگاهی عمومیت داشته تاشد ، اگر ضعؾ خواندن 

. معلم انجام پذیرد  توسط، درس خواندن متن 

 

،  در متن درسدشوار  و ازکلمه های جدیدتلفظ درست تعضی  ترای شناخت تیش تر)   -ب

:  معلم می گوید(  . اعراب گذاری کنندرا  کلمه ها،معلم  نظر تا ودخواسته می ش

تلفظ در ، خواندن زمان در شاید . است  این متن ، جدید در« ت جرئ» کلمه ی  ، تچه ها -

از شما می  ،تمرین کنیدتشناسید و تلفظ آن را ترای این که پس  .آن دچار مشکل شوید 

. )  تگذارید ( َِ ) -و روی همزه نشانه ی  ( ُِا  )- نشانه ی«  ج» روی حرؾ واهم خ

ری افرادی که مشکل نوشتاته  اما. مه ی دانش آموزان کالس است این توضیح ترای ه

کردن خطاب . آن ها ملزم ته رعایت کردن آن هستند زیرا  . تاکید می شود تیش تر دارند

 ته دانش آموزان مورد 

 ( . می شود  آنانوجب دقت تیش تر ، مآموزش هنگام در  نظر

 .را تدون نشانه ها تخوانید ها کلمه نوع ازتاید تالش کنید این  تچه ها -

ه ند تا معلوم شود کاری که از آن ها خواسته شددانش آموزان را کنترل ک تایدمعلم التته    

 دانش آموزان تمرین وترای  زیرا انجام دادن این کار.  ته درستی انجام داده اند است را

، موجب هافعالیت  ع ازاین نوکه انجام دادن دانش آموزان تاید تیاموزند.  تکراراست

 از تایدتروز چنین اشکال هایی  در . رفع اشکال نوشتاری می شود افزایش دقت و

و .  آموزان مشارکت فعال داشته تاشند دانش تا . دداری شودکردن خوهرگونه سرزنش 

ترای  ، زمینه را احساس امنیت درکالس درس . ته فعالیت تپردازند امش خاطرآر اب

.   فراهم می سازدنیز پرسشگری دانش آموزان 
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: یاد آوری 

  زیرا دانش آموزان .  تاشد ترای کلمه های فارسی ادامه دار دنتای اعراب گذاری کلمه ها

تاید تلفظ و دانش آموزی هر. تاید ته این مهارت ترسند که کلمه را تدون اعراب تخوانند 

گاهی دیده می شود کلمه هایی که شکل نوشتاری تا . شکل کلمه را ته خاطر تسپارند 

:   ی ترای فهم دانش آموزان می گویندفرق دارد افراد آن تلفظ 

 : تاید تگوینداتتدا صورتی که در. آن را چنین می خوانیم  اماچنین می نویسیم کلمه را 

کنند تلفظ تاید کلمه را اتتدا پس ) .  است چنین آن ولی شکل چنین می خوانیمکلمه را 

شکل آن ته آن ها گفته شود تاید پس از تلفظ  . شکل آن فرق دارد که تگویند تدون این

«  دو »کلمه ی در« اوو»حرؾ  مثال (توضیحیتدون هیچ . همین طور است که می تینید

 را چنین آن  سپس می گویند . د نمی خوانترای دانش آموزان  «  اُا »  صدای  تا اتتدا را

نتاید معلم . « دو  » و می خوانیم (دو ) ته این شکل  می نویسیمیعنی )  . می نویسیم 

 (. می خوانیم « اُا » در این کلمه : تلفظ کند و سپس تگوید « او » را  « و » نشانه ی 

       تاید تارها تلفظ  و انجام دادن فعالیت های مناسب ،ضمن مرور کردن متن درس )   -ج

معلم  تا  .( گیرد مورد تررسی و تجزیه و تحلیل قرارکردن واژه ها و تررسی شکل آن ها 

:  ی می گوید مورد نظر خطاب ته دانش آموز  

 (ترای کنترل تلفظ . ) را یکتار تخوان ها این عتارت هر کدام از  -

چه ویژگی هایی دارد؟ این کلمه چگونه است ؟  :می گوید ای تا اشاره ته کلمه معلم  -

.  درتاره ی آن توضیح تده 

 ارزیاتی ها ترای تشخیص چنین. از ضعؾ تلفظی آن ها چشم پوشی کرد  نتاید هرگز   

.  ست آن ها« شنیداری » میزان دقت 
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 یعنی ). ست اآن ها  امالیی مشکل 14و  5عوامل ، کالس دانش آموزانی درفرض کنید  -2

 . (  مشکل دارند...و معنی کلمه ها ی کلمه وشکل کلدر شناخت 

عنوان ته کالس ، جدید  گروه ترای را زیر های نمونه ، قتلی های فعالیت ی ادامه در معلم لذا

.  گیرد نظرمی در تازخورد

:  فعالیت    

:  کنید  توجه کردم تعیین شما ترای که فعالیتی ته ، ها تچه   -الؾ

 . متن درس را تخوانید  ، تچه ها -

ویژگی خاص آن ها را کلمه هایی را که آن دسته از وقتی متن درس را می خوانید ، تاید  -

 .کنید  ، در ضمن خواندن متن درس پیدامن می گویم 

« خوا » شکل تا آن ها در« خا » صدای یی را مشخص کنید که کلمه ها ( مثال ته طور) -

آمده است ؟  

شکل دقت دانش آموزان را در مقایسه ی ماهیت آوایی و ، تمرین نوع از این انجام 

. ) تا قرارداد آموزشی موجود در کلمه هایی آشنا می شود .  تقویت می کندظاهری کلمه 

  . (هم اثر گذار است « حافظه دیداری  » تر چنین تمرینیالتته 

را تا عالمت  ها این کلمه ، هنگام خواندن متن ش آموزان دردان شودمی خواسته وقتی 

، این می اندازند متن درس  ی که تهتا اولین نگاه موجب می شود،  مشخص کنندگذاری 

  .می سپارند  لذا کلمه ها را دقیق تر ته حافظه . کنندکلمه ها خود نمایی 

» نشانه ی  « اخ »ی جاته  ، «ترخاست » ن کلمه ی نوشت فرض کنید دانش آموزی در

»  اشکال ردیؾ در، اشکال نوشتاری  این نوع از تروز. تکار می ترد را « خوا 

در این مرحله از آموزش ترای جلوگیری از تروز آن لذا .  می گیرد   قرار « آموزشی 

.  شود حل  اشکال نوشتاریازفراوانی  تخش فعالیت هایی که گفته شد  تا  خواندن ، تاید

 

:   تچه ها  -ب

 . متن درس را ته دقت مطالعه کنید    -

) یکی است  هاکه تلفظ آنکلمه هایی  تاید آن دسته ازحالی که متن را می خوانید ،  در   -

 .  کنید را مشخص دارنددیگر و مستقل از یک متفاوتنی معاز آن ها  کدامهرولی ( هم آوا 

 . ته کالس اعالم نمایید را کلمه ها زاین دسته ا تاید شما   -

...  و «   خویش ، خیش »  « -خواست ، خاست »  ( المثتطور )    -

:   یاد آوری

تاید در قالب جمله مورد  معنی متفاوتی دارندهم آوا هستند اما کلمه هایی که فرا گرفتن     

شناخت  می تواند جمله قالب در معنی کلمه ها ته دادن توجهزیرا . گیرند تررسی قرار

این و ظاهری د تررسی شکل مجرفقط تناتراین  . کندعمیق تر وآسان  رایی ها چنین کلمه

کلمه این نوع از شکل مجرد زیرا .  ته فهم آن نمی کند ، کمک مناستیهاکلمه دسته از 

 کیب های مختلؾتریک کلمه درگاهی  چه تسا .آن را نشان دهد نمی تواند نقش اصلیها 



 

42 
 

کلمه هایی که در معنی متفاوت اند ته  ، چه رسد نشان می دهدخود از ، معنی متفاوتی را

:   تطورمثال  .

   عنی را ندارد که درهمان م« وحشی  »کلمه ی ، « الله ی وحشی »  ترکیتی کلمه یدر= 

تا وقتی  «وحشی »  ی کلمهزیرا . د ی می دهمعن « وحشی تتر »  یترکیبی کلمه 

طتیعی ،  زیتا ، دست نخوردهرو ،  خود: معنی ته همراه می شود  « الله »    کلمه ی

درندگی   : معنی« تتر»  ی کلمههمراه تا  « وحشی» کلمه ی که  حال آن. است ...و

.  آورد یا شنونده می  را تخاطر خواننده و... وتد خویی  ، زشتی ،

ترای درک درست این دسته از کلمه ها ته دانش آموزان  تازخورد دادندر خالصه این که 

ی جمله ها و عتارت ها قالب درتاید شرایطی فراهم شود که  ،واژه ها  معنیفهم و ترای 

زیرا جمله ها قادرند عالوه تر نشان دادن معنی . گیرند ی مورد تررسی قرارمعنی دار

.   می کند آسان ترو فهم آن ها را درک واژه ها ، 

  را در شناخت دانش آموزان تسلط التته انجام چنین تمرین های تازخوردی ، مهارت و 

درک واژه ها  آن قدر درتاید دانش آموزان .  افزایش می دهدی زتان فارسی کلمه ها 

   . کلمه ی دیگری نیست همیشه معنی یک کلمه ،که تفهمند پیش تروند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) . دارند امالیی مشکل ، (  7 ) در عاملفرض کنید که  یکالسرا دردانش آموزانی  -3

 ( است...، رسم الخط و آموزینادیده گرفتن قرار داد های زتان ،  مشکل آن ها
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 از گروه این ترای هم را زیر های نمونه ، قتلی های فعالیت ی ادامه در ، کالس این در معلم لذا

.  گیرد نظرمی درته عنوان تازخورد  آموزان دانش

:  فعالیت 

:  کنید  توجه م کرد تعیین شما ترای که فعالیتی ته ، ها تچه  -الؾ

 . متن درس را تخوانید ،  تچه ها  -

  قرارداد کهرا پیدا کنید کلمه هایی تا شیدداشته تاتوجه تاید ، درضمن خواندن متن درس  -

 . در شکل نوشتاری و تلفظ دارند  جدیدی

ها تلفظ این کلمه ها تا شکل ظاهری آن خورید که  ترمی کلمه هایی ته درس دراینشما   -

 . فرق دارد 

آن جدید که نشانه ی پایانی  کلمه هایی تر می خورید هبدراین متن  شما (تطور مثال )  -

کلمه هایی  منظور) چه صدایی دارد؟ این کلمه ها تاید معلوم کنید که نشانه ی آخر. است 

 ، شخصاًا : مانند . دارد « ن » صدای « الؾ » آن ها حرؾ در و  .که تنوین دارندهستند 

(   ...و ، کامالًا فعال ًا

اما در هنگام د که اجزایی را در شکل نوشتاری خود دارند ، کلمه هایی را مشخص کنی -

کلمه هایی که الؾ و الم :  ته عنوان نمونه) .  ا خوانده نمی شوند تلفظ ، تعضی از آن ه

 ( ... و ، علیه السالم مسجد الحرام ، امیرالمومنین : مانند  . دارند

:   یاد آوری

   لؽت ی تحت عنوان دفتر دفتر، ترای فراگیری مطلوب این کلمه ها تهتر است دانش آموزان 

تنوین دار ، الؾ مقصوره ، الؾ و الم ) و این دسته از کلمه ها . تهیه کنند ( فرهنگ لؽت  )

آموزش خواندن درآن موقع را که تعداد وتنوع آن ها زیاد نیست ، در ... ( ، استثنا ها و 

، الزم ند می کنترخورد  گروه از این یدرس های تعدی ته کلمه ی جدیددر یوقت. ثتت کنند 

این نوشتن را های تعد آن ها می توانند در سال . خود تنویسند  را در دفتر لؽت است آن ها

.  ادامه دهند 

ته دلیل نوشتاری مشکل چه تسا  اتفاقاو.  آموزی کم نیستندزتان ازاین نوع درفعالیت هایی    

.   شودمی  ایجاد ر هنگام خواندن متن درس هادویژگی ها توجه نکردن ته این 

در  تلفظ واژه ها و حد آن هم در، ها فقط ته روانخوانیزمان یادگیری متن درس  در نتاید   

 ارها نمی تواندانتظ زااین مقدار ازیر.  رس پرداخته شودمتن د نهایت تیان خالصه ای از

ته جدی  طوره بدر تخش خوانداری  تلکه تاید . تترد تاالرا مطلب درک  تسلط فراگیران در

: مانند  . نکات زیر پرداخته شود 

،  ویژگی های تلفظی=  

شکل کلمه ها ، =  

 معنی کلمه درجمله ها ، =  

 ... آموزی وهای زتان قرار داد=  

 . تحلیل هرکدام ازآن ها تپردازندزمان مطالعه ی متن ته تررسی ودرتاید  آن ها=  
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.  خورند ترمی« مطمئن » ، ته کلمه ی  یخواندن متندرفرض کنید دانش آموزان : مثال         

:   تگوینداین کلمه ، نکته های زیر را تحلیل  تررسی و درانتظار می رود 

 .دارد حرؾ (  5) این کلمه = 

.  دارد رروی دندانه قرا«  همزه » حرؾ= 

. نوشته شده است « طا » تا حرؾ « ت » صدای  =

. است «مطمئن» معنی اش این است که وقتی کسی ته چیزی اطمینان دارد می گویند = 

 ... و

 

 

 

 . )دارند  امالیی مشکل ،( 8)عامل  در کنیدکه فرض کالس یک در را آموزانی دانش -4

 (  .دارند  مشکل ها شکلی چند و صدا یک شناخت در یعنی

 از گروه این ترای هم را زیر های نمونه ، قتلی های فعالیت ی ادامه در کالس، این در معلم لذا

.  گیرد نظرمی در آموزان دانش

:  فعالیت 

:  کنید  توجه کردم تعیین شما ترای که فعالیتی ته ، ها تچه   –الؾ

آن ها  ، تاید ته واژه هایی توجه کنیدکه در درس را می خوانیداین ، وقتی متن  ها چهب -

 . ، صدای مشاتهی دارد  حرفی مورد نظر

این  ) . آن را خط تکشیدزیرو یا . دهید  شما تاید این نوع از کلمه ها را تا عالمت نشان -

. را تقویت می کند « دیداری » حافظه ی   ،کلمه  زیر دریا خط کشیدن  عالمت گذاری و

( . را کامل می کند دانش آموز و شناخت . چنین عملی تحریک ذهنی را ته همراه دارد 

را مورد نظر ویژگیکلمه ای ترمی خورند که متن درس ته جمله ای از  در فرض کنید

.  آمده است «  اظ» تا حرؾ « ز » که صدای « نظاره » کلمه ی : مانند . دارد 

  : آوری یاد

 داد می نشان ، داشتم مختلؾ مدارس در آموزان دانش امالهای نمونه از که هایی تررسی

 داده تشکیل ها واژه از دسته این را آموزان دانش نوشتاری های اشکال ترین تیش که

 دش میه تکارگرفت ها اشکال از نوع این رفع ترای کهفعالیت های تازخوردی  اما. است 

  .تخشی کمی داشتند  اثرته همین دلیل . نامناسب تودند  اوقات اؼلب ،

و گسترش گاهی ارائه ی کلمه های هم خانواده ترای انس گرفتن این دسته ازکلمه ها )   -ب

هم ی هاکلمه جدید ، صورتی که کلمه ی در  التته. ، تا حدودی موثراست گنجینه ی لؽات 

کلمه های الزم است که خصوصا این .  داشته تاشندی قاتل فهم ترای دانش آموز خانواده 

  :مثال تطور  . (  تاشند در متن درس از کلمه ی جدید تر م خانواده سادهه

 . نگاه کنید « نظاره » ، ته کلمه ی تچه ها  -

 .  گویممی  ، من چند کلمه ی دیگر تهتر تشناسید را« نظاره » ترای این که کلمه ی  -
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کلمه ی تیش تر آشناییتاعث  هاکلمه این .  اکلمه های هم خانواده آشنا شدیدشما قتال ب -

ته شرطی التته .  دتشناسیقتل  از هم کلمه هایی را ممکن است شما.  ندمی شوجدید 

 .     معنی و شکل ته هم شتاهت داشته تاشند دراین کلمه ها که 

 هم خانواده هستند ...و نظر ، نظیر ، منظره: مانند ی یکلمه ها  تا« نظاره » مه ی کل -

 . 

از عالوه تر شکل ، این کلمه ها چه شتاهتی دارند؟ اتفاقا .  ته شکل آن ها نگاه کنید -

.  ند نزدیکته هم دیگر معنی نظر 

کلمه ها این شکل ظاهری ومعنی هرکدام از دانش آموزان تا مقایسه یهدؾ این است که  

تین این کلمه ها ارتتاط تهتری  تتوانندزمان خواندن می گوید ،  که معلم دری هم خانواده 

.  نند کمی  تر قرار

 

.   تررسی و تحلیل شکل ظاهری این دسته از کلمه ها تیش ترین اثر آموزشی را دارد)   -ج

 ، گفت و گوی تیش تری درتارهکلمه های جدید این نوع ازالزم است ته محض ترخورد تا 

(  . صورت پذیرد،  گرفته شدآن تکار ی شکل کلمه وحروفی که در

 :ترخوردند ، معلم می گوید در متن درس « عتث » وقتی ته کلمه ی : مثال 

 این کلمه چند حرؾ دارد ؟ -

 چگونه است ؟ « عتث » صدا ها در کلمه ی  -

 در اول کلمه ، تا کدام حرؾ آمده است ؟ «  اَ » صدای  -

 ...وتا کدام حرؾ نوشته شده است ؟ « س » صدای  -

« حافظه ی تصری  »،  این تررسی ها روی کلمه ها ، عالوه ترکنجکاو کردن فراگیران) 

تا مشاهده ی دقیق  چون . ا تاید یاد تگیرند که خوب تتینندزیرا آن ه . تقویت می کندرا 

، تیان ویژگی های ظاهری ، حتی گاهی نوشتن کلمه در صورت نیاز ، یافتن راتطه کلمه 

. (  تخشد ه ها را در ذهن فراگیران دوام شکل کلممی تواند ی صوتی و امالیی ، 

دانش آموزان ته درک عمیق متن درس  وتوجه دادنی تازخوردی نجام چنین فعالیت هاا    

مراه ته ه رااشکال های امالیی ری است که تصحیح سریع اشتتاهات وها ، تهترین کا

شوند و ته همه ی اتعاد دانش آموزان در هنگام خواندن متن درس تقویت اگر.  دارد

ن است اشکال های نوشتاری ته ندرت ممک ، ارت خواندن تپردازندکسب مهآموزشی در

فهمیدن آن حداقل ترای تازشناسی کلمه ها و  ، خواندن متن هردرس فارسی . پیش آید

دیگر حوزه های یادگیری مورد توجه که تاید در( خواندن توام تا فهم )        .  ستها

.  قرار گیرد 

نتیجه ای که ( خواندن متن درس )  از مرحله ی اول آموزش خواندن: می توان گفت 

:  حاصل می شود این است که دانش آموزان تاید 

   فهم کلی از موضوع یک درس داشته تاشند . 

   در تلفظ درست کلمه ها و عتارت ها تسلط یاتند . 

   معنی کلمه ها و عتارت ها را درک کنند . 
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   متن را ته درستی و روان تخوانند .

  را تفهمند رس و فکر اصلی نویسنده نتیجه ی د. 

   و. شکل امالیی کلمه ها را تخاطر تسپارند... 

آموزان  ، دانشخواندن این که در موقع آموزش  حاصل نمی شود مگر هامهارت این 

:   درتاره ی کلمه هایعنی .  مشارکت فعال داشته تاشند

 . نظر تدهند -

 .نقد کنند  -

 .تکمیل کنند  -

 .مثال تزنند  -

 ...و. ترای کارشان دلیل ارائه کنند  -

   ضروری دردوره ی اتتدایی است که  ین که خواندن نوعی مهارت اساسی وخالصه ا

 . ( خواندن پایانی ندارد التته تسلط در ) . ته کسب این مهارت ترسند زان تایددانش آمو

نشان دهند ، ترای این که انگیزه ی خوتی ترای دانش آموزان تاشد که ته خواندن عالقه 

:  هایی آورده شود که  تاید در کتاب درسی متن

 داستاناتفاق های جالب و شنیدنی"مثال.  تاشد گفتار ترخوردارکالم واز زیتایی در ، 

  ...و(  مضحک ) های کوتاه اما خنده دار

 متن های کهن و قدیمی ،  عتارت های شنیدنی ته جا مانده از دوجو 

 و. اند رد نیاز روزمره مو کوتاه کهنکته های خواندنی و ...  

.  ن دادن ته مطالعه کردن ایجاد کندترای عالقه نشا که هرکدام می توانند زمینه هایی را

و ند خود می توا خواندن ته چنین متن هایی نیاز است ته همین دلیل معلم ترای تسلط در

، کتاب های  از مجله هاتکمیلی  ته تهیه ی چنین نوشته هاییا ته کمک دانش آموزان 

و در فرصت های . این مطالب کوتاه تاشد .  دنتپرداز... ونامه ها درسی ، روزؼیر

.  خوانده شوند توسط فراگیران مناسب 

:  نکته ی مهم 

نه این اری خواندفعالیت های زمان  در،  یی که گفته شدفعالیت ها کتتی کردن هریک از

لذا  . می کند خواندن دور هدؾ از راآن ها تلکه  . نوشتاری را حل نمی کند مشکلکه 

افتن تا دانش آموزان را ترای دست ی . شفاهی تاشد، ی این تخش تاید همه ی فعالیت ها

تطور جدی آن را مورد  در جلسات آموزش خواندن ،تاید .  ته اهداؾ خواندن هدایت کنند

 . توجه قرار داد 

 

 

 

 

 

کنید   رخرد را ز تن تر سر افس            ته دانش روان را توانگر کنید                          
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فردوسی )                                                                                                  

 )

 

از رفع اشکال نوشتاریمر حله ی دوم   

  خوانداری انجام فعالیت های تکمیلی و تدریس شده متن رمرو ،ارزیاتی  

و اندن خواشاره شد ، وجود مشکل درآموزش خوانداری ی ه مرحل همان طورکه در

. موجب تروز ناتوانی هایی در نوشتار می شود ، نرسیدن ته اهداؾ خوانداری 

را ته آن ها نمی توان همه ی ته همین دلیل . اهداؾ و انتظارات خوانداری وسیع است 

ترنامه ریزی جدول  درحال حاضر در. سپرد جدید لسه ی ارائه ی متن درس ج اولین

جلسه آموزشی پیش تینی «  24» پایه های اتتدایی هر یک از هفتگی ساعات درسی 

در جلسه  11تا  7از ) یک هفته آموزشی از زمان درصد  30تیش از که . شده است 

 : حال آن که دروسی مانند ) . ته خواندن و نوشتن اختصاص دارد ( اتتداییپایه ی شش 

. (  هم در ترنامه موجود است ... ی ، هنر ، ترتیت تدنی وقرآن ، علوم تجرتی ، ریاض

ته فعالیت های  زمانتیش ترین  ،ه ی آموزشی کتاب فارسی در یک هفته جلسچند تین  از

در اولین جلسه ) جدید  اصلی هر درسکه شامل خواندن متن . اری اختصاص دارد خواند

. می تاشد درس  همانهفتگی در دیگر جلسات آموزشی  فعالیت ویژهچندین و انجام ( 

. آمده است ( تخش خوانداری ) فعالیت ها تا عناوین مختلفی درکتاب فارسی تطور نمونه 

:  که عتارتند از 

 (هستند دستوری  همان نکات)  نکته هاآموزش =  

  ... (گسترش گنجینه لؽات و درک معنایی و) موزی واژه آ=  

 در تراتر پرسش ها گفت وگو های دوجانته =  

 ...(درک مفاهیم و شناخت واژه ها و) تازی های آموزشی =  

. می تاشد  ... کتاب خوانی و=  

اصلی موجود در متن مفاهیم  اعم از، متعلق ته خوانداری جلسات  همه یآموزشی هدؾ 

 یت مهارت های شفاهی زتانترای تقو، تکمیلی آن  فعالیت هایهمچنین  و جدیدلب او مط

.  است  (گوش دادن ، سخن گفتن و خواندن ) آموزی 

فراهم ساخت تا  شرایطی را، ویژه انجام می پذیرد  ی که فعالیت هایجلساتدرتاید  لذا

 ،  عمومی درکالسعالوه تر انجام فعالیت های  دانش آموزانی که مشکل نوشتاری دارند ،

تا ته . همیشگی قرارگیرند  همکالسی ها ترای مدتی مخاطب اصلی و نستت ته دیگر

:  مثال .  داشته شوند وا اریآموخته های خواند ارزیاتی ازو ، تکرار تمرین

. وا دار شوند  درس متنو مطالعه تیش تر خواندن ته  =

 . تپردازند ... وتاره ته انجام دادن تعضی از فعالیت های تکمیلی و د= 

 .وا داشته شوند ... ه واکاوی کردن متن درس و یا واژه ها ی جدید و ب=  

... و=  



 

48 
 

  فعالیت هایی را ترای تر خوانداری ، در جلسات مختلؾ معلم که کالسی را فرض کنید

: ته طور مثال  .پیش تینی کرده است دانش آموزانی طرؾ شدن اشکال های نوشتاری 

( یک درس خوانداری  3یا  2مثال جلسه ی ) یک درس  خواندنمرور از ای جلسه  در   -1

 . مورد توجه قرار داد زیر را فعالیت چند معلم ، 

  متن درس ، مرورکردن کلمه های جدید *    

  .هستند  که دارای ویژگی خاصیواژه ها  تمرین کردن تلفظ درست تعضی از  *  

...  ی جدید وواژه ها تجزیه و تحلیل ویژگی های خاصی از *   

:  فعالیت 

 تعیین شما ترای که فعالیتی ته ، ها تچه( معلم تا اشاره ته دانش آموزان مورد نظر )  –الؾ 

:  کنید  توجه کردم

 . نمایید اعالم ته کالس  سپس فهرستی از آن را. کلمه های جدید درس را پیدا کنید  -

، هر کدام را ترای سپس تا صدای تلند . را تمرین کنید هر کلمه ی جدید تلفظ درست  -

 . کالس تخوانید دانش آموزان 

دارند را کلمه ها مه های جدید و تفاوتی که تا دیگرکلهای هریک ازویژگی درتاره ی  -

 . ترای کالس توضیح دهید 

:  نکته 

تا شرایطی فراهم می شود  ، مشکل نوشتاری دارندکه دانش آموزانی تا درگیرکردن      

تجزیه و تحلیل  ،در مرورکردن ، تلفظ درست واژه ها کار خود را  نتایجتطور مداوم 

ی ایجاد می شود تا فرصت حتی.  ته کالس ارائه نمایندآن ... معنایی و یا شکل ظاهری و

.  آید  هم تعملکار آن ها فرایند از ارزیاتی مناستی 

تا ترنامه  اما. رند دا مشارکتانجام دادن فعالیت ها در کالس آموزان دانش ی همه التته )

شان کار تایددر هر جلسه  کهاند  کسانی اولین،  دسته از دانش آموزان اینریزی معلم ، 

( . مورد ارزیاتی قرارگیرد 

 

 رامورد نظر دیگری معلم فعالیت های  ، مرور خواندن همان درسدیگر از ای در جلسه  -2

 : تعیین کرد 

    یک متن از  تمرین روانخوانی*   

 تکارگیری قراردادهای زتانی درواژه ها ی جدید ،  *            

 (گسترش گنجینه ی لؽات ) کلمه سازی  *  

: فعالیت 

 که فعالیتی ته ، ها تچه( دانش آموزان مورد نظر همان گروه از معلم تا اشاره ته )   -ب

:   کنید توجه کردم تعیین شما ترای

از مطالعه در پیش اگر اشکالی . را پیش خوانی کنید  تعیین شده قتال گفته تودم متن

شما تاید . تمرین کنید خواندن آن را حاال یک تار دیگر . دارید از من تپرسید خوانی 

 همان تتوانید 
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 .  ه ترای دانش آموزان کالس تخوانیددقیق(  3) متن درس را در 

این کلمه های در در پایان خواندن تاید ترای کالس تگویید که چه قرارداد جدیدی  -

 . درس آمده اند 

 ؟ د نداد چه شتاهت و یا تفاوتی تا دیگر کلمه ها داراین قرار -

   معنی آن ایجاد  کلمه وظاهر درحذؾ شود چه اشکالی قرارداد موجود در کلمه اگر  -

 .. و؟ می شود

 و. را ته کالس اعالم کنید های جدیدی که ساخته اید کلمه تا توجه ته دستورکار ،  -

.  تودن کار خود را ترای کالس توضیح دهید  دلیل درست 

  : نکته 

حتی تاید . داشته اند  فعال مشارکتدرجلسه ی تعدی  دانش آموزان از گروه همان همتاز   

 تهقراردادها ، کلمه سازی ، تکارگیری  روانخوانی در را خود کار نتایج از دیگران زودتر

. ( فراهم می شود زمینه ترای خودسنجی و رسیدن ته اهداؾ ) . نمایند  ارائه کالس

را در تقویت حافظه این دسته از دانش آموزان ، تسلط مستمر و پیگیری های کار مداوم    

.  افزایش می دهد ... وی تصری ، شنیداری و نکته های آموزشی 

 

، ممکن است انجام فعالیت های ویژه  وزمانهمان درس از خواندن  یدر جلسه ای دیگر -3

الیت های خاص و مستقل در تعیین فعلذا . مورد نظر معلم تاشد  تک مهارت هاتوجه ته 

.  مشکل مهارتی تر طرؾ شود که کندمی ته گونه ای عمل  ، خارج از کالسحتی و کالسی

 عمق را درکشان می تواندویژه  یتکمیلی فعالیت ها وتمرین های خاص دادن انجام زیرا 

 . تخشدب

:  فعالیت 

معلم ته  (  .مشکل دارند کلمه ها  درک معنیمهارت  دانش آموزانی که درتطور مثال )   -الؾ 

:  این گروه از دانش آموزان می گوید 

 . متن درس را تخوانید  -

جمله ) . واژه های جدید جمله هایی تسازید  تا تاید تتوانید، درضمن مطالعه ی متن درس  -

 (سازی شفاهی 

 گروه این ته معلم(  . دارند مشکلدرس متن  روانخوانیمهارت  در که آموزانی دانش)   -ب

: گوید  می آموزان دانش از

 .  دخوانیچند تار ب را متنشما تاید  -

 . توقؾ کنید یک جمله سعی کنید در جای معین  -

 . توقؾ تخوانید 4الی  3تا شما تاید تتوانید هر سطر را  -

پس . نمایند  خوانی تلند دیگران یا و خانواده اعضای ترای را متن،  منزل الزم است در -

 از 

 . د دهی توضیح درس موضوع ی درتاره کمیخواندن 

 . منزل تخوانید در استانی را ترای شما انتخاب کردم ،کتاب د -
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.  توضیح دهید و. آینده آن را ترای همکالسی ها تخوانید جلسه ی  تاید در -

 

معلم ته این ( . دارند  مشکل ... و نستی خوانی تندمهارت  رد که آموزانی دانش)   -ج  

:   گروه از دانش آموزان می گوید 

. که تعیین می شود هایی اما تا این شرط . مرحله متن را تخوانید (  5) در  شما تاید   -

 :مثال 

 دقیقه ،  3در خواندن متن : تار اول   = 

 دقیقه ،  2:  50در : تار دوم =  
 دقیقه ،  2:  35در : تار سوم =  
 دقیقه ،  2:  20در: تار چهارم =  

 دقیقه ، 2در :  تار پنجم=  

:   نکته

اما .  تاشند داشته را فرصت ترین تیشدانش آموزان  ،نوع از فعالیت ها  این در تاید    

زمان انجام  درضروری  یشوند و در صورت نیاز راهنمایی هاکنترل الزم است ته موقع 

اولیا ترای شناخت نقش خود تاید  ). تعمل آید درکالس و یا منزل عالیت هایی چنین ؾدادن 

(   .توجیه شوند ،  راهنمایی کردنچگونگی در 

طرؾ ترآن ها  درواری های خواندن را ، دش تاکید های مکرر یگیری های مداوم وپاتفاقا 

 قراردادهای زتان آموزی و واژه ها شناخت تهتر کسب توانایی درآن ها ته دلیل  . می کند

حس  این عالقه مندی ،.  می کنند تری پیدا عالقه ی تیشمطالعه متن ها ، نستت ته 

. ترد تاال می  آن ها خود را دراعتماد ته 

 ، نوع اشکالخواندن ترای دست یاتی ته اهداؾ الزم است همان طور که قتال گفته شد 

تا فعالیت هایی که تعیین می شود تتواند زمینه را .  های نوشتاری دسته تندی شده تاشد

.  ت شفاهی در خواندن فراهم سازد ترای کسب مهار

 ی تاشدکهوزاندانش آم ته توجه است ممکن ،همان درس  خواندن دیگراز ای رجلسهد -4

و یا  گفتار که می شناسند در رفی هم آن چه راط از.  لؽات محدودی دارند گنجینه ی

 .  از آن استفاده می کنندیا کم تر نوشتار خود تکار نمی ترند و

شرکت کننده ها زاآموزش خانواده  کالسدر.  تزرگسال هم وجود دارد درمشکل این ) 

های پیشنهادی آن ها  کلمه.  ی تنگی وقت را تنویسندته معن«  ضیق »خواستم کلمه ی 

 ( ، ضیػ ، ذیػ ضیق ، ، ظیق ذیق،  یقز: چنین تود 

  :نکته 

 ،تکار می ترندرا  ی جدیدهاکلمه نستتا کم تر خود درنوشتاردانش آموزان که آن جا زا     

چنین  

ی جدید  واژه هاتکرار یتمحدوددلیل ته  التته .اشکالی درآن ها مشاهده می شود     

آن نوشتار درتلفظ و تسلط خوتی دانش آموزان ، و تکارگیری در فعالیت ها درخواندن 

که واژه د ته انجام فعالیت هایی تپردازنداز درس ها تایزمان مرورلذا در. پیدا نمی کنند 

زمانی این اتفاق رخ می دهد که دانش آموزان . های جدید ، ملکه ی ذهن آن ها شود 
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و یا ته تحقیق و پژوهش ... کل ظاهری و یا معنی واز نظر ش ی جدیددرتاره ی واژه ها

خصوصا در گفتار و نوشتار روزمره تکارتترند )  . تیش تری تپردازندجست و جو کردن 

 ) .

: فعالیت    

:  گوید  می آموزان دانش از گروه این ته معلم  -الؾ    

کالس  را ته و آن. جمع آوری کنید اطالعات درتاره ی واژه های مورد نظری شما تاید  -

 . د ارائه نمایی

 این مناتع عتارت. شما معرفی می کنم ته  نیاز دارید که منمناتعی در این فعالیت ته  -

:  از ندا

  ، در ته شما ، شنیدن نظرات متفاوتی که دیگران دارند زیرا  پرس و جو کردن از دیگران

  .کمک می کند جمع آوری اطالعات 

  استفاده از این منتع کمک . مطالب خواندنی را ترای شما تعیین کردم کتاب داستان و

 خوتی 

از جمله کتاب داستان . ) یق تر می کند زیرا شناخت شما را دق. ست اترای شناخت شما 

 . (وسایل آموزشی و کمک آموزشی است 

  ( استفاده از فرهنگ لؽت) کنید در لؽت نامه پیدااین کلمه ها را  شما تاید . 

 در آن ثتت کنید درست کنید و این واژه ها را  هدفتر یادداشت و لؽت نام . 

  ( در صورت نیاز تنویسند . ) شما تاید ترای این کلمه ها جمله تگویید . 

 تاشدکه آموزانی دانش ته توجه است ممکن ،همان درس  خواندن دیگراز ای درجلسه -5

ته همین دلیل درک . موزان حال خوشی ندارند گاهی دانش آ) . عالقه ته مطالعه ندارند 

های ایجاد عالقه یکی از اتزار. ( تاید حس خوتی داشته تاشند . درستی از محتوا ندارند 

در فراگیران ته مطالعه وکسب مهارت خواندن و رسیدن ته مهارت تند خوانی ، استفاده 

اما داستان و قصه هایی که جذاب ، . داستان و قصه است ؼیر درسی مانند از کتاب های 

 . تاشند ... عجیب ، خنده دار ، هیجان انگیز و 

 تخشی ازدر اوقات مختلؾ ، تاید از درس  مرور در زمان انجام فعالیت های تکمیلی ولذا 

اختصاص  یا کمی پایین تر وزن همان متن و ی هماندن کتاب داستانته خورا فعالیت ها 

انتخاب کتاب داستان تاید  در ). کرد ته مطالعه ی آن تشویق  راو دانش آموزان  .داد

توان خواندن  ن وآن متناسب تا سجذاتیت داستان ، سطح نی وشیریترسعی شود عالوه 

 (  .فراگیران تاشد

خواندن کتاب های ؼیردرسی و یا فراگرفتن مطالب  آن جا که دانش آموزان اتتدایی دراز

ی آن نمی درتاره حجیم و ته انجام تمرین های ی تینند نم، الزامی را تطور مستقیم  آن

.  عالقه ی تیش تری نشان می دهندی کتاب های ؼیر درسی همیشه ، ته مطالعه پردازند 

: ته همین دلیل است که گفته می شود 

  دانش آموزان را تاید از طریق خواندن کتاب های داستان حل کرد ی خواندر روانضعؾ .

ی عالقه این دارند ، تاید ازداستان خواندن خوتی درانگیزه ی کودکان چون تناتراین 
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،  واژه ها تیش ترتلفظ ته ؼیر مستقیم تا این که رایطی فراهم شود ش، آن ها درموجود 

تهتر تا پشتکار خودشان را  ...، تیان خالصه ویا نتیجه ی داستان ومفاهیم  درک معنی

.  تمرین کنند 

ان پیش تا جایی می تو خواندن دانش آموزان رادریافتن تسلط و مطالعهته این عالقه مندی  

 درروزمره وجذاب و شنیدنی که آن ها تشویق شوند ته ثتت خاطره ها واتفاق های ترد

ثتت ، ترای  قرار گیرند چنین شرایطیدروقتی  زیرا . نهایت ته داستان نویسی تپردازند

کامل  د راکه تتوانند نوشته های خوتا این ، نیاز خواهند داشت ته واژه هایی کار خود 

.  کنند 

نوشتن داستان های کوتاه و یا ثتت خاطره ها ، گنجینه ی واژه تا خواندن داستان ها ،   

دانش آموزان در این زمینه نتایج فعالیت های ) . گسترش می یاتد هم های دانش آموزان 

درک مفاهیم متن ها ، خواندن درتسلط قاتل توجهی آن ها اتفاقا نشان داده است که 

( . پیدا می کنند وشناخت واژه ها 

اجرا می خود نظارتی را در مدارس تحت سرپرستی این روش ها که  یزمان:  آورییاد

داستان و نوشتن داستان توسط دانش آموزان انجام می شد های ، استفاده از کتاب کردم 

.   که نتایج تسیار خوتی را ته همراه داشت 

:  دانش آموزان ی جلب توجه وته مطالعه ترای ایجاد عالقه  نمونه فعالیت ها

 آن چه از دانش آموزان خواسته شود . ی ارائه شود داستاندنتاله دار  تصویرهای سلسله

 ی کهداستان).  دکنن گفتگودرتاره ی آن ته ترتیب ،  از داستان تصویری فهمیده اند 

. (  آن ارائه می شود  صحنه های مختلؾاز هایی تصویر

 دانش آموز خواسته شود ، از  . ارائه شوددر دو سه سطر  تطورکتتیاستان نیمه تمامی د

داستان را آن پیشنهاد اولیه این است که . ادامه دهند سطر ینچندآن را درته دلخواه 

.  سپس ته نوشته در آورند .  تگویندشفاهی تطور 

  توجه ته درکی که ، تا سپس هرکدام . تخوانند از روی کتاب داستانی داستانی را

مفاهیم داستان  تراساساین نام . داستان نامی انتخاب کنند آن ترای ،  داستان داشتنداز

.  تاشد 

 تا  خود شخصی نظرات ته سپس تاتوجه. تخوانند از روی کتاب داستانی  را داستانی

د ناضافه کن داستانرا ته اتتدا و یا پایان جمله هایی ،  جایی که اصل داستان تؽییری نکند

  .

 خودشخصی  نظر و سلیقه ته توجه تا سپس. تخوانند از روی کتاب داستانی  را داستانی 

تؽییر کند سر آؼاز و یا سرانجام داستان ) . داستان ایجاد کنند اتفاق های اتی را در تؽییر

 ) .

 ته دلخواه را شخصیت های داستان سپس . تخوانند از روی کتاب داستانی  را داستانی

شخصیت جدید ته ، اضافه کردن شخصیت ها نقش جا ته جا کردن : مانند ) . د نتؽییر ده

... ( وداستان 

 اما درزمان . که شخصیت های مختلفی دارد تخواننداز روی کتاب داستانی  را داستانی

د ، نمی رس داستان شخصیتهایاز کدام وقتی ته سخن هرتالش کنند ، خواندن داستان 
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های داستان متفاوت از شخصیت یک ازتقلید صدای هر. ) د نرا تؽییر دهصدای خود

این عمل ، خواندن داستان . خوانده می شود که نمایشنامه ای این  مانند( . دیگری تاشد 

را لذت  

.  تخش می کند      

 ی کتتی ته نمایشنامه را داستان آن  سپس. تخوانند از روی کتاب داستانی  را داستانی

گاهی نمایشنامه ی . د ورندر کالس ته اجرا در آتطوری که تشود آن را . تتدیل کنند 

ساخته شده  

...  و. در کالس ته اجرا در آید     

آموزان را  نوشتاری دانشهای نمی توان ضعؾ که واقعا این فعالیت ها نشان می دهد ، 

تلکه .  طرؾ نمودنوشتاری ترتکراری و خسته کننده ی ن تمرین های فقط تا انجام داد

فعالیت زیرا انجام دادن چنین . جستجو کردری اخواندهای مهارت اتتدا دردرمان آن را تاید

دوام می ته آن در نوشتار می سازد و را  است که یادگیری دانش آموزهایی در خواندن 

(  .مادام العمر می کند یادگیری را )   . تخشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هم ز علم تی عمل است   اماللت علم            نه من ز تی عملی در جهان ملولم و تس   

( حافظ )                                                                                           

 

نوشتاری رفع اشکال از  مرحله ی سوم
 ( تمرین های کالسی ، تکلیؾ شب و:  مانند )دادن فعالیت های نوشتاری  زمان انجام...
 

انجام دادن تمرین و گفته شد ، اما چگونگی در مراحل قتلی فعالیت هایی که عالوه تر

زیرا اگر در تعیین . تسیار مهم است « مهارت کتتی » ته عنوان هم تکلیؾ نوشتاری 
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اثرات  تاشد ،رنگ ته اصول آن توجهی نشود و یا کم ی نوشتاری تکلیؾ و تمرین ها 

.  می کند تر یا سخت  که جتران آن را ؼیر ممکن و. نامطلوتی را تر جا می گذارد 

 یرونویس)ش ترین حجم تکلیؾ را مشق شب تی،  کنون تا دور گذشته های نستتا از

صورت کالس ها ته در تعضی از هم اکنون نیز. تشکیل می داد   ( امتن درس ه محض از

ن نوعی ته عنواگاهی ممکن است تا تشخیص معلم ، التته . ) عادت و سنت ادامه دارد 

(   . تازخورد ، الزم تاشد

آن رهم دنوشتاری تراین دقت کنواخت و ؼیرفعال ، تنا، تمرینی است یمعمولیمشق 

شی آموز، اثر نتاشدنوشتاری دقت  ، درگیری و دادن تکلیؾانجام دروقتی . است  کمتسیار

از طرفی هم وقتی هدؾ از انجام دادن تکلیؾ نارسا  . مطلوتی را هم ترجای نمی گذارد

تا داشتن اشکال های  و یاوزان تا توجه ته تفاوت های فردی تاشد و همه ی دانش آم

، تاثیر  وا داشته می شوند تکلیؾ تکراری نجام دادن یک نوع از، ته ا مختلؾ نوشتاری

ب نیست تلکه حسن وجود تفاوت های فردی عی).  فراگیران ترجای نمی گذارددر مثتتی را

  ( .ی تنوع تخشیدن استفاده کرد ته درستی از تفاوت های فردی ترا تاید. خلقت است 

یک عکس ترداری  از تیش( مشق معمولی )  ، مشق شب می توان گفت دیگرمنظر از

عکس ترداری عمل در، دلیل این تشاته .  تود نخواهداز نوشته های متن درس صرؾ 

فراوان  (.رونویسی هم چنین شرایطی دارد ) .ندارد  آن درتصرفی ل وفرد دخ زیرا.  است

عتارت  وکلمه ها تعضی از،  درسیکتاب  از یرونویس که دانش آموزان در دیده می شود

زمان امال نویسی ، کلمه ها را ته همان شکل که تمرین اتفاقا در  و. ند هایی را ؼلط نوشت

.  ، ته متن امال انتقال می دهند  کردند

:    یاد آوری

حضور در تراساس کتاب کار نوشتاری رونویسی از متن درس ی است که رضرواتفاقا 

ته موقع نکات فراوان نوشتاری را ضمن نظارت  تتواند تایدمعلم زیرا  . معلم تاشد

 می معلم،  صورت کمتود وقت درکالس درسالتته در.  دهدآن ها تذکر  ته، آموزدانش کار

تمرین هایی که  آن دسته ازاز او تخواهد، آموز  دانش ته دستورکار ی ارائه تا تواند

 یا توصیؾ تصاویر وجمله سازی یا کلمه سازی  مثال) نیستند از متن رونویسی صرفا 

. انجام دهد  کالس از خارجدررا . ( تاشد  ...و

:  تطور مثال .  وجود داردهمیشه سوال های زیادی ترای انجام تکلیؾ ، 

  الزم است ؟ ترای دانش آموزان نوشتاری  های آیا انجام دادن تکلیؾ و تمرین 

   است ؟  ی رضرون چه نوع تکلیفی ترای نوشتانجام دادن

   ؟ را انجام دهند تکلیؾ چه گروه هایی از دانش آموزان تاید

   تکلیؾ ترای دانش آموزان ، چه میزان تاشد ؟ حجم 

   چه مقدار از وقت دانش آموزان تاید صرؾ انجام دادن تکلیؾ شود ؟ 

  درچه زمان هایی ته انجام دادن تکلیؾ ، نیاز دارند ؟ و... 

. از تکلیؾ درسی و یا تکلیؾ شب ، فعالیت های نوشتاری صرؾ نیست التته همیشه منظور 

. ( تکلیؾ درسی فعالیت های آموزشی در کالس است ) : تلکه 

  ، مطالعه کردن 
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  ، خالصه کردن 

  کلمه ومتن ساختن، 

 تن پاسخ پرسش ها ، یاؾ 

 طرح پرسش کردن  ، 

 یافتن معنی واژه ها  ، 

 تکلیؾ  نمونه هایی از ..ویک دیگر ترکیب متفاوت ازاما در یک مفهومیافتن جمله هایی تا

 .ته تکلیؾ های نوشتاری اشاره شده است تر تیش این جا  دراما .  هستند

آمده است یونسکو در ژنو(  1984)در سال سی و نهمین کنفرانس تین المللی تراتر گزارش

  :

، تنا  می شود آشکارروز افزونی  ته طورمدرسه  حال اهمیت فعالیت های خارج از ته هر

اتزاری ترای افزایش  را این قتیل فعالیت ها گزارش ها از تراین تعجب آورنیست که تسیاری

نقل از کتاب آموزش اتتدایی در آستانه ی قرن تیست و )  . کارایی فعالیت مدارس می دانند

(  یکم 

 

فرصت کافی هدؾ و مقصود از انجام دادن تکلیؾ و تمرین این است که ، دانش آموزان 

قوت  ، در نوشتن هم ته سرعت ، تسلط و داشته تاشند تا از این طریق عالوه تر خواندن

تا هدؾ تقویت امال و انشانویسی موجود در این تکلیؾ ها ازفراوانی تخشی . ترسند 

هم تر اساس در کالس و تخشی همراه تا فعالیت های خوانداری ( نوشتاری ) کتاب کار 

.  م در خارج از کالس انجام می شود تا تشخیص معلنیاز 

ن ضروری قلمداد نکنند چندادر خارج از کالس ممکن است افرادی انجام دادن تکلیؾ را 

فرصت کم درکالس  مفاهیم درسی و ودن مطالب وتوجه ته گسترده بتا: گفت اما تاید. 

،  آموزشفعالیت انجام ترای مدرسه  کوتاه دانش آموزان درتوقؾ از طرفی هم  ،درس 

تکلیؾ ترای ، تعیین شده در ترنامه ی درسی پرداختن ته همه ی مطالب جهت الزم است 

خصوصا دانش آموزانی که مشکل درخواندن ونوشتن . کالس داشته تاشند  خارج از

زیرا پیگیری های . یی مناسب ، مسولیت پذیر تار آیند تا انجام دادن تمرین ها دارند ، تاید

زشمند است که موجب تحلیل در انجام دادن تمرین ها ته اندازه ای ار انفرادی ، تجزیه و

فراگیری و انجام فعالیت ها را این روحیه ، اشتیاق ته . خالقیت می شود  تروز اتتکار و

.  اوقات فراؼت تر می انگیزد در

تلکه تمرین هایی هستند که . ت نیس( مشق ) رونویسی از تکلیؾ شب ، پس منظور

. انجام می پذیرد چه تسا همانند اهداؾ کتاب کار مشخصی  کالس تا هدؾرج از خادر

ید فرصتی را ترای تررسی تاته همین دلیل . تکلیؾ را فقط معلم است که نظم می دهد 

.  نظر تگیرد تکلیؾ در

در مثال اگر قرار است . الزم است درسی و تکلیؾ شب ترای تکلیؾ کردن ترنامه ریزی 

زمان ته گونه ای عمل کند که ، تاید معلم  دزی رونویسی انجام دهدانش آموتکلیؾ درسی 

ته تتواند  زیرا تاید .نظارت انجام دهد ، در هنگام نوشتن اختیار داشته تاشد تا درکافی 
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دانش آموز را ته دقت در این شرایط تاید معلم .  دموقع نکات نوشتاری را گوشزد نمای

، دلزدگی ترای جلوگیری ازخستگی واست تته تهترال . ) وا داردنوشتاری کار  درکردن 

که  رامتن درس  تخش هایی ازتلکه .  ، یکنواخت نتاشداز متن درسکردن رونویسی 

نمی تواند  ونویسیاین صورت ، ردرؼیر.  انتخاب شودمهمی دارند ، نوشتاری داؾ اه

( . موجب تقویت شود

، ته انجام دادن تکلیؾدارند ، تایددرمشکل ای ازدانش آموزان درامال کالسی عده وقتی در

. که درمان کننده ی مشکل آنان است تپردازندفعالیت های نوشتاری خاصی 

 

 

 

 

 

 

 

ته دام و دانه نگیرند مرغ دانا را                 ته حسن خلق می توان کرد صید اهل نظر   

( حافظ )                                                                                                  

 : در تعیین تکلیؾ رعایت چند نکته ضروری است 

  ( توانا  حتی دانش آموز. ) موز احساس شود دانش آنیاز ته انجام دادن تمرین در

   مثال . ز انجام دادن تکلیؾ معین تاشد هدؾ ا  :

 ویت چه مهارتی است ؟ ترای تق -

 شکل کلمه است ؟ترای شناخت آیا  -

 معنی کلمه ها را درک نمی کند ؟ آیا  -

 ...مشکل دارد ؟ ودر تلفظ کلمه ها آیا  -

  تا دانش آموز شخصا ته انجام دادن آن ترؼیب .  تمرین وتکلیؾ ، جالب و متنوع تاشد

 . و او را ته فکر کردن وا دارد . شود 

  دانش آموز را ته خود اختصاص اوقات فراؼت نتاید وقت زیادی از شب انجام دادن تکلیؾ

حجم داشتن ، شب انجام دادن تکلیؾ  دالیل تیزاری دانش آموزان در یکی از . ) دهد

 . (مناسب آن است نا

  دالیل انجام ندادن عامل خستگی یکی از.  تاشد لیؾ تراساس توان مندی دانش آموزتکحجم

 . اشکال های زیاد در آن است تروز یا  تکلیؾ و

  ته  زمانی تایدزیرا دانش آموز  .دانش آموز تاشد( مهارت و دانش) تراساس آموخته های

 . در خواندن آن مشکلی نداشته تاشد حداقل که کتتی وا داشته شود تکلیؾ انجام دادن 

  هماهنگی داشته تاشد « خواندن و نوشتن »  تکلیؾ ، تا اهداؾ . 

 راهنمایی های هنگام تررسی تکلیؾ معلم تاید  زیرا.  پیش تینی شود،  زمان تررسی تکلیؾ

. را داشته تاشد ... ارزش گذاری ، نظر نهایی و الزم ،
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  یادگیری فرایند در تکلیؾ و تمرینتاره ی دیدگاه افراد در 

  مسولیت یادگیری در دانش آموز ایجاد کند ، که شودتکلیؾ درسی تاید ته نحوی ارائه .     

( خانم دکتر فردوسی ) 

  اکثرا تدون در نظر گرفتن مسائل روان شناسی و تهره ، متاسفانه معلمین مقاطع مختلؾ

از تمام آن ها یک و. آن ها تکلیؾ می دهند  لی قالتی تهی هوشی دانش آموزان ، ته شک

( دکتر قاضی . ) میزان انتظار یادگیری دارند 

 جریان یادگیری داشت  درک درستی از ، تایدفرایند یادگیری  ترای تعیین تکلیؾ در ( .

( دکتر شریعتمداری 

 انجام تکالیؾ و تمرین های درسی تجارب خوشایندی داشته تاشد در دانش آموز اگر  ،

او ته وجود تری در و تمرین ، رؼتت تیش تکراراعث می شود که نستت ته یادگیری وب

و هماهنگ تا شرایط جسمی و ذهنی او نتاشد موجب تی  اگر این تجارب خوشایند. آید 

افسانه ) . رؼتتی و تازخورد منفی نستت ته یادگیری و حتی محیط آموزشی می گردد 

( مقامع 

  خالؾ آن چه اؼلب کودکان می پندارند ، عتارت از این نیست که مرور مطالب درسی تر

تلکه فعالیتی است دقیق و مشخص . تا نگاهی گذرا صفحه های کتاب درسی را نگاه کنند 

، تاید دقیقا تدانداز آن درس چه می  درس را مرور کند ، دانش آموزی که می خواهد

( زهرا تازرگان . ) خواهد

  ون توجه ته ا اصول و قوانین یادگیری آشنا تاشد ، هر گز تدتدیهی است معلمی که ب

دانش آموزان تکلیفی را روانی و موقعیت خانوادگی و اجتماعی  شرایط زیستی ، ذهنی و

، خود موجتات تی  ، تکالیؾ و تمرین های زیاد چراکه دراؼلب موارد.  کندنمی   تعیین

، عجله وشتاب را که  ، اضطراباحساس مدرسه گریزی ،، کاهش توجه ، تی رؼتتی دقتی

  (دکتر افروز) .  می کنند در فراموشی هستند ، فراهمعوامل موثراز

 

 

  چیان ن در تاره ی تکلیؾ ته نقل از قورفسور اپستیتحقیق پرو  :

 یادگیری و مهارت ، صورت  تکالیؾ ته منظور افزایش سرعت ، تسلط ، تثتیت ، حفظ      

 (تمرین . )  می گیرد

 افزایش درگیری واشتؽال هر دانش آموز در فرایند فعالیت های یادگیری  تکالیؾ ته منظور

 ( شرکت فعال .  ) مورد استفاده واقع می گردد 

  امانت و صداقت ، قدرت ، مدیریتتکالیؾ ته منظور پرورش حس مسولیت شخصی ،  ،

رشد ) .  می شود یادگیری تکار تسته  تداوم در امر خود و ، اعتماد ته زمان تندی

(  شخصی 

   

کلمه ها و عتارت ها ی ذکر شده توجه شود نشان می دهد نظرهای یاد شده وقتی ته این : نکته 

.  خصوصا از دیدگاه یک معلم . چقدر قاتل تامل است 
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 :  انواع تکلیؾ

:  می شود معرفی ته اختصار انواع تکلیؾ 

:     تکلیؾ تمرینی  -الؾ 

کالسی می ( کسب شده  مهارت ها و دانستنی)  این نوع از تکلیؾ ، ته تقویت آموخته ها     
تثتیت  تکلیؾ تا حدودی ترای این نوع از . ته صورت کتتی ارائه می گرددهم  موالمع.  پردازد

از  تکلیؾ تمرینی.  گرفته می شود انفرادی تکار کارهای تمرینی و خواندن و یادگیری در
:  کلی می توان گفت ته طور.  قدیمی ترین نوع تکلیؾ شب است

 تمرین های  کاری کسل کننده ،  دوتاره کارهای تکراری و، ، ؼیرخالقانه ؼیرتخیلی
تلکه ترای .  می تواند مورد استفاده قرار گیردالتته ته این معنی نیست که ن. است  یکالس

تعیین تکلیؾ مشخص  اگر هدؾ از .ضی از مشکل های درسی مناسب است تازخورد تع
  . اثر تخش خواهد تود.  تاشد

 
:  تکلیؾ آماده سازی و آمادگی   -ب 

یا  ترای درس های روز و،  آماده کردن شاگردانده سازی و، جهت آما این نوع از تکلیؾ
:  تر نوع فعالیت های آن تیش. ترده می شود  تکار (  درس جدید)های تعد روز

 ، ( پیش مطالعه ) ته مطالعه کردن  -
 ، در راتطه تا درس جدید جمع آوری اطالعات  -
 .  می تاشد... جدید و و مفاهیم تاره ی موضوع فکر کردن در -

 .  شوددرسی هم پرداخته تاب های ؼیری ک ممکن است گاهی ته تررسی ومطالعه -
.  قتل ته خوتی راهنمایی شوند  دانش آموزان از ، تایدتکلیؾ نوع از اثر تخشی این التته ترای 

:   امتدادیتسطی وتکلیؾ   -ج    

، ایده ها و مهارت  می سازد که دانش آموزان تتوانند تکلیؾ ، شرایطی را فراهم این نوع از
را  هاته نوعی مساله و .  تکار تندند جدیدها در موقعیت های کسب شده را ترای حل مساله 

های آن ته عنوان مثال  نوع فعالیت. زندگی روزمره تعمیم دهند آموخته ها را ته و.  حل کنند
:  از عتارت اند 
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  ، خالصه کردن متن 

  ، ساختن اتزار 

  ، طرح مساله کردن 

 و محیط اطراؾ ، روزمره تا زندگی درسی  مفاهیمدادن  مطاتقت 

 و ( تکمیل یادگیری ) های کالسی در تیرون کالس ادامه دادن کار... 
.  تکلیؾ ممکن است گاهی چند روز وقت تگیرد نوع از انجام دادن این 

 
:  تکلیؾ خالقیتی  -د

انجام دادن آن اتتکار .  کتتی ارائه شود یا شفاهی و ه طور، ممکن است ب تکلیؾ این نوع از
نظرهای شخصی آن ها توجه ن ودانش آموزاکردن ته تولید  عموما. شخصی را همراه دارد 

:  مانند  . دارد

 ساختن داستان ،  -
 ،  دیل داستان ته نمایشنامهتب -
 .... و. یی که از نظر معنایی از هم فاصله دارند کردن تین واژه ها راتطه ترقرار -

:  یاد آوری 

دانش ونیاز این که ، در تعیین تکلیؾ میزان فراگیریته ای که ازاهمیت ترخوردار است نک

دلیل است که هرگز نمی توان و نتاید از یک نوع  ته همین. آموز مورد توجه قرارگیرد 

لذا ترای این که تتوان مشکل نوشتاری را حل کرد ، ته نمونه های . تکلیؾ استفاده کرد 

. تکلیؾ اشاره می شود 

 
 
 
 
 

   --------------------------------------------------            ----------- 
.  شود رجوع مولؾ «اتتدایی دوره در شب تکلیؾ»  کتاب ته ، تاتکلیؾ آشنایی ترای   

:  ترای رفع اشکال نوشتاری ییهاتکلیؾ نمونه 

:  (  1) تکلیؾ  

کردن محض و کامل رونویسی ، ته جای می توان ترای تکلیؾ پس از خواندن یک متن گاهی 

:  خواسته شود  ، دانش آموزاز متن درس توسط 

. تنویسند را  شود می از متن درس انتخاب معلم که توسطیی عتارت ها و ها ازجمله تعضی= 

آموزانی  ترای دانشاست که دارای ویژگی هایی ، از نگاه معلم  انتخاتی جمله ها و عتارات

تگونه ای متن تعیین شده ل ممکن است امثتطور .  هدفدار استکه مشکل نوشتاری دارند 

دارای کلمه  یا .است ترامالیی دشواراز نظرمتن همان ای قسمت هکه نستت ته دیگر تاشد

آن درکلمه هایی  ویا. آمده است  یآن ها قراردادهای جدیدکه درعتارت هایی است  ها و

ته لذا . می تاشند  ...وشکل  گروه یک صدا اما چند فی ازدارای حروکه  قرار دارند

مشکل  دانش آموزانی درکالس که ته. د نمی شوانتخاب این تخش ها  تشخیص معلم

:  می شود گفتهشب ته عنوان تکلیؾ ، را دارند  این دسته ازکلمه ها نوشتاری درشناخت
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یک تار سطر آخر این درس را  6و نیز  17تا  14و همچنین سطر  11تا  9 سطرشما 

 . تنویسید

 

افزایش دقت دانش آموزان نوشتاری ، تکلیؾ ترای قسمتی از متن درس اب انتخ :نکته 

تاید  اتتداکه ملزم می شوند  ترای نوشتنآن ها زیرا . نوشتن ته همراه دارد را در موقع 

جمله ها تاید هنگام نوشتن درهمچنین .  دنپیدا کنمتن درس  دررا های مورد نظرسطر

ته پایان می در چه قسمتی شروع می شود و کجا ازکه هر قسمت ازجمله ها دنتاش متوجه 

. تگردند های تعدی دنتال سطردر ادامه هم و .  رسد

ی یک متن درسی ، از تین آن همه جمله هاکه داشته می شوند  دانش آموزان واوقتی 

تخشی از نوشتن جلوگیری کردن عالوه ترشده را تنویسند ، انتخاب  جمله های خاصفقط 

خستگی و ... کلمه های تکراری ونوشتن اوقات اؼلب ) تکراری  و کلمه های ساده تراز 

 ودقت می شود که اتفاقا موجب . ( حجم تکلیؾ را ته همراه دارد آمدی ناکارافزایش 

از تاثیر ،  زیرا افزایش حجم نوشتار. ته عمل آید  شکل کلمه هاروی تسلط تیش تر 

ضمن ، اری نوشتتکلیؾ نوع از  این دردیگراز طرفی . مطلوب تکلیؾ می کاهد مناسب و

می  شرایطی ایجادیکنواخت ، ته دلیل کاهش حجم کار ، جلوگیری از رونویسی محض و

تا داشتن وقت  توانتراین می تنا. گیردارقردانش آموز اختیاردروقت تیش تری  شود تا

.  ایجاد کرد تیش تری تکلیؾ تنوع انتخاب در مناسب ،

.  می کند درگیرواژه ها  ترای یادگیری تهتر را وزهای انتخاتی ، دانش آممسلما این سطر
 5،  2عوامل تروز اشکال نوشتاری در تند های از جلوگیری این درگیری می تواند ترای 

راه  ، تکلیؾ در از متن انتخاب تخشی. کار ساز تاشد ، تسیار 16،  14،  8،  7، 
، تازخوردی زیرا چنین تمرینی .  می کند نزدیک تردر درست نویسی رسیدن ته هدؾ را 

 . روی نقطه ضعؾ دانش آموزان می گذارد  تردست است که 

پس  ، مشکل امالیی داشتنددر مدارسی که دانش آموزانی  تکلیؾ نوع این تکارگیریتا 

.  از دو ماه نتیجه ی تسیار خوتی را ته همراه داشت 

:   ( 2) تکلیؾ 

از دانش آموزان تخواهد ، ته عنوان تکلیؾ تواند  معلم می،  متن یک ازخواندن گاهی پس

 :

کلمه ها  این ) .  دنمی شوانتخاب متن درس  ازی یها کلمهجمله هایی را تنویسند که =  

 از، هرکدام  تلکه از نگاه معلم.  و یا اتفاقی انتخاب نمی شوند تراساس سلیقه ی افراد

 این کلمه ها هر دسته ازممکن است  ،مثال. خاصی هستند دارای هدؾ کلمه ها این 

:  ته طور مثال  ( .  تاشدنظر گرفته شده درکالس از دانش آموزان خاصی گروه ترای 

  زیرا ممکن .  تاشددانش آموزان ترای رفع اشکال رسم الخط دکه نانتخاب شوکلمه هایی

 .ا تخوتی تخاطر نسپرده تاشند رها این نوع از کلمه از دانش آموزان کالس است عده ای 

اما . نوشته شده است یک دیگر  از جدادرسی در کتاب « رو ته رو » مثال کلمه ی 

. یا تالعکس . تنویسد « روترو » دانش آموز آن را ته صورت ممکن است 
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  تتوانند دردانش آموزان عده ای از تا د انتخاب شوند که هدؾ معلم این تاشکلمه هایی 

شکل حروفی تادارای که کلمه هایی  مانند .تتینندترتیش را ، آن هاانجام دادن فعالیت ها

در این را مشکل تیش ترین دانش آموزان که عموما . هستند ؾ ولی یک صدا مختلهای 

... ع ، غ و،  ظط ، ص ، ض، ،  ذث ، ح ،   :کلمه هایی تا حروؾ  مانند. دارند زمینه 

 

 کردن تا تمرین دانش آموزان  از ای عده تاشدتا این معلم هدؾ دکهنشو انتخاب هایی کلمه

شناخت شکل  در و کنند پیدا ها کلمهاجزای تشکیل دهنده ی  تا تری تیش آشنایی آن ها ،

، کلمه هایی که کم تر درنوشتار  کلمه هایی که تزرگند:  مانند. تسلط یاتند  آن هاکلی 

.  ر می روند وگفتار تکا

 

 تیاتان  :مانند  .هماهنگی ندارد شان آن ها تا تلفظ امالیی شکل  دکهنشو انتخاب هایی کلمه

...  و، علیه السالم ، 

  حتی  ،خود : مانند .  شندابدارای قرارداد خاص و محدودی  دکهنشو انتخاب هایی کلمه

  ..و

    متن یک درس ، چند کلمه مانند زکه معلم ا نظر تگیرید در کالسی را   :

را  ...و، رو ته رو ، گفت و گو ،   ، حتینقلیه ، رعایت ، تصادؾ ، صدمه ، موتور 

تهتر است تعداد این کلمه ها زیاد نتاشند ، . ) روی تاتلو یادداشت می کند  د وانتخاب کر

. (  کلمه ترای یک مرحله کافی است  15حداکثر 

می سپس معلم از دانش آموزانی که در این گروه از واژه ها مشکل نوشتاری دارند 

موظفند ته عنوان تکلیؾ ، جمله آن ها . دفتری یادداشت نماینداین کلمه ها را در خواهد

 .  رفته تاشند که این کلمه ها درآن جمله ها تکار کنند درس پیدامتن آن  هایی را از

.  سپس آن جمله ها را یکتار تنویسند 

 :نکته 

انتخاب تمرین هایی از نمونه ی  درس هایی که متن طوالنی ویا واژه های زیادی دارند ،  

آموز تاید  در این نوع تکلیؾ ، دانش. تسیار خوتی است  ، شیوه یدر تکلیؾ یاد شده 

ته . ید ته دنتال کلمه ای تگردد که درامالی آن مشکل داردتا. در متن درس جستجو کند

ته همین دلیل توجه . عتارتی دیگر ، او درتاره ی این کلمه ها کار تحقیقی انجام می دهد 

:   مجتور است  او. و دقت او را در دیدن کلمه ها تاال می ترد 

  تا مشاهده ی دقیق ته خصوصیات ظاهری کلمه تپردازد . 

  تطور ؼیر مستقیم ، معنی و مفهوم کلمه را تهتر درک می کند . 

در متن دست گذاشتن روی کلمه ای در تین آن همه کلمه  گشتن وای دنتال کلمه تناتراین 

رفته است  آن تکار دری مورد نظرکلمه جمله ای که نوشتن ،  و در نهایتیک درس 

.   تین چشم و دست دانش آموز می شود تیش تر موجب هماهنگی 

مشاهده در تکرارازاین گروه ،  تاره ی رفع اشکال دانش آموزانیگاهی راز موفقیت در

.  کلمه ها تدست می آورندی ری درتاره طریق مشاهده ، اطالعات تیش ت از زیرا  .است

.  رخ می دهد «  تجرته ی تینایی» تا این تکلیؾ 
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دوتار در تکلیؾ خود تخواهد جمله ی مورد نظر را ان دانش آموز معلم می توانداز

و یا کلمه ی مورد نظر را تا . د نجمله را خط تکشکلمه ی مورد نظردریا دور و. ند تنویس

هایی که اهمیت ا چنین کارهایی کلمه ب. ویا عالمت گذاری کنند د نرنگ دیگری تنویس

  . شاخص می شودامالیی ترای دانش آموز دارد 

،  6،   5،  2تند های این تکلیؾ ترای رفع عوامل تروز اشکال های امالیی انجام دادن 

7  

.  مناسب اند ... و 8

:   ( 3) تکلیؾ 

. گاهی از متن درس فارسی ، تعضی از کلمه ها توسط معلم انتخاب و معرفی می شوند 

واژه  این گروه ازمعلم از دانش آموزانی که دراما .  قتلی هستندنمونه این کلمه ها مانند 

آن ها .  دفتری یادداشت نمایندرا در ، این کلمه ها می خواهدها مشکل نوشتاری دارند 

موظفند  

کلمه تا توجه ته خصوصیات کلیؾ ، ته جای نوشتن جمله های کتاب درسی ، ته عنوان ت

ها 

.  تنویسندجمله کلمه حداقل یک خودشان ته دلخواه ترای هر

تاید که خودشان تل.  تاشدمتن آن درس  از جمله ها هیچ یک ازنتاید تاکید تراین است که 

از تکلیؾ ته دلیل نوشتن در این نوع . تولید کنند اساس معنی کلمه ها جمله هایی تر

این تکلیؾ می توان از در. وجه دانش آموزان ته معنی کلمه هاجلب می شود جمله ، ت

. دانش آموزان خواست که هر یک از کلمه ها را در دو جمله ی متفاوت تکار ترند 

.  ، کلمه ها را تیش تر تشناسد  نوشتن جمله تاعث می شود تا دانش آموز

 

:   ( 4) تکلیؾ 

تشخیص کلمه هایی است که دارای که اشکال امالیی آن ها دانش آموزانی گاهی ترای 

 می خواهد ته عنوان تکلیؾاز دانش آموزان ، معلم  و چند شکلی اندصدا یکحروؾ 

و .  استخراج کننددرس از متن تا توجه ته ویژگی های آن ها را  ییکلمه ها ،نوشتاری 

:  تطور مثال . اساس نوع صدا آن ها را در یک دسته از کلمه ها قرار دهند ترسپس 

   صتورثاتت ، «   س »صدای : مثال   ( ث ، س ، ص) : تا حروؾ « س » صدای 

   (  ز ، ذ ، ض ، ظ )   : تا حروؾ « ز » صدای

   (  هح ، : ) تا حروؾ «  » هصدای

   ( ت ، ط  :  ) تا حروؾ «  ت » صدای

   ( ق ، غ :  )  تا حروؾ «  ق » صدای

   (  ِا ، ع  :  ) تا حروؾ «  ا ِ» صدای

:  یادآوری 

تنویسند که تا شکل های مختلؾ ، یک در دسته تندی ها دانش آموزان تاید کلمه هایی را 

کلمه هایی تا مثال ترای نوشتن . را تنویسند «  2» یعنی فقط نشانه ی . صدا آمده است 

و نتاید . دارد نیست « سین » حرؾ نیازی ته نوشتن کلمه هایی که ،  «س » صدای 
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در . دارند تاید نوشته شود « ِث » و « صاد » فقط کلمه هایی که حرؾ  .نوشته شود 

تاید ، ترخورد « س » ته صدای در تلفظ کلمه ای  ؼیر این صورت هر وقت دانش آموز

. ( چنین است نیز  2ترای دیگر نشانه های ) . تنویسد « سین » تا حرؾ آن کلمه را 

  چیست ؟( 2)منظور از نشانه ی : نکته 

. تعضی از صداها در چند شکل متفاوت هستند . صدا داریم ( 29)در زتان فارسی =  

. یک شکل که پرتسامد تر است ته نمایندگی تقیه ی حروؾ هم صدا معرفی می شود 

. که پر تسامد است است « سین » حرؾ ( 1)نشانه ی اتتدا « س » در صدای مثال 

یا در .  هستند (ث ، ص) « صاد » و « ِث » این صدا حروؾ ( 2)اما نشانه ی 

 »این صدا حروؾ ( 2)اما نشانه ی . است  «زِ » حرؾ ( 1)نشانه ی « ز » صدای 

... و. هستند ( ذ ، ض ، ظ )  « ذال ، ضاد ، ظا 

 

ترای هر تار انجام دادن .  کلی ها در یک تکلیؾ زیاد تاشدچند شنتاید تنوع یک صدا و 

.  ترای هرتکلیؾ ، کافی است از صداها حداکثر دو گروه تکلیؾ ، 

شرایط خاص مثال . می توانند این تمرین را ته نوعی دیگر هم انجام دهند دانش آموزان 

آن ها کلمه هایی ایی از متن درس را تنویسند که درجمله ه،  ترای تکلیؾکه این تاشد

،  دنوشتنرا  این که جمله ی مورد نظرپس از. دارند را ( 2)نشانه ی  یکی ازکه  تاشند

کلمه را خط آن دورمثال  . ) ندرا مشخص کنهستند ( 2)دارای نشانه ی یی که کلمه هاآن 

فعالیت تعیین  التته درس هایی ترای این نوع از ( . ندنتزعالمت آن کلمه را یا .  دتکشن

.  آن زیاد نتاشد دراند چند شکلی  یک صدا و ی که دارایشود که تعداد کلمه هایمی 

 پیدا کردن  .هایی تیاتند کلمه  ی را درحرؾ مورد نظر:  از دانش آموز خواسته شود

از تین کلمه های ای کلمه کردن ، تاز شناسی متن درس  ازکلمه ای خاص حرفی در

تاال تردن مهارت تحلیل  کاری است که عالوه تراین تازشناسی  . استفراوان یک درس 

را در تمیز دانش آموز «  قوه ی دیداری» راتطه ی صوتی و شکل کلمه ، کردن تین 

. دادن حروؾ تکار رفته در یک کلمه تقویت می کند 

 :یادآوری 

او است که در این صورت . تاید در این تکلیؾ ها دانش آموز را تا مساله روترو کرد 

.  یادگیری را شکل می دهد ، حل کردن مساله ها . تالش می کند آن را حل کند 

نشانه وجود زیرا  .طتیعی است در دانش آموز تاید تدانیم تروز اشکال های نوشتاری 

ته همین دلیل تاید . ، زمینه را ترای ؼلط نویسی فراهم می کند ... وهای مختلؾ هم صدا 

در . تمرین های مناسب خواندنی و نوشتنی انجام دهند تاید . کنند  ته موقع ته آن توجه

.  فراموش می کنند را ... شکل واژه ها وؼیر این صورت ته سادگی 

 

:   ( 5 )تکلیؾ 

 تا هدؾ تکراری ولی متنوع یکرارا تکلیؾ هایدانش آموزانی ، ترای الزم است گاهی 

توجه دانش آموزان ته  که شرایطی را فراهم سازد یک از تکلیؾ هاهر  تا. د تعیین شو

شناخت تیش تر تعضی از ترای عده ای از دانش آموزان زیرا  . داشته شوند وا تیش تر
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، تسلط پیدا نمی محدود چه تسا تا انجام دادن چند فعالیت  .دارند ته تکرار نیاز ژه ها وا

.  کنند 

درس یک متن  از، در سطوح مختلؾ  ای متعددیپرسش هته عنوان تکلیؾ ، معلم لذا  

 ته پرسش ها پاسخ کتتا ته عنوان تکلیؾ ، از دانش آموزان می خواهد و .تهیه می کند

 سخپا که طرح می شوندتگونه ای : دارد این است که  اما فرقی که این پرسش ها .دهند

(  گسترده پاسخ ) . است طوالنی نستتا های آن 

 و ته کمک متن.  دنخ ها ، ته متن درس مراجعه کنتاید ترای یافتن پاس اندانش آموز

ترای تشخیص  ،  پرسش های این تکلیؾاست  تهتر . دندرس، پاسخ را عینا استخراج کن

کلمه  عیناپرسش ها ،  تلکه پاسخ هر یک از.  طرح نشود « درک مطلب »       میزان 

آن ها شناخت  زان درتاشندکه دانش آمواز متن درس جمله ها و عتارت هایی  یاو ها

چنین انجام دادن .  آن هاستنوشتاری جز اشکاالت از طرفی هم .  تسلط کافی نداشتند

. را از یکنواختی خارج می کند  کار، تکلیفی 

کسانی که اشکال امالیی آن ها ته دلیل ضعؾ در درک معنی کلمه هاست ، یا درشناخت 

، یا دادهای نوشتاری را فراموش کردندیا قرار های هم آوا مشکل دارند ،کلمه 

یا شکل کلی کلمه ها را  ، چند شکلی اند که دارای یک صدا و درتشخیص کلمه هایی است

... و14،  8،  7،  6،  5ترای تند های . ) تسیار مناسب است  . نمی شناسند تخوتی

(  اشکال های نوشتاری 

( :   6) تکلیؾ 

شناخت تیش تر  ترای تاال تردننیز و توجه تیش تر دانش آموزان جلب گاهی ترای 

تعضی از  

که . می کند  انتخاب از متن درس  را جمله ها ی نا تمام و ناقصیی خاص ، معلم واژه ها

معلم ، ن جمله ها از نظرای) . آمده است کلمه ها و عتارت های خاصی ، این فعالیت در

دانش آموزان می  از ( .درس تهیه شده است کالس نیاز اسو تراس. است هدؾ دار

جمله و تا توجه ته متن درس آن . متن درس مراجعه کنند ته عنوان تکلیؾ ، ته  خواهد

تمام تپردازد و  ته جستجوی جمله های نادر متن ین دانش آموز تاید اترتنا. را کامل کنند 

.  واژه ها و یا عتارت هایی را تنویسد که در نوشتن آن ها دچار مشکل توده است 

ی خاص واژه ها ، عالوه تر این که دقت کردن روی واژه هاترای گشتن و جستجو کردن 

از طرفی این  .، تحقیق و پژوهش را تقویت می کند است تلکه روحیه ی جستجوگری

شکل ظاهری کلمه های از تین آن همه کلمه ، ته  می دارد ، تا وا تکلیؾ دانش آموز را

ها ، ویژگی می شود که نستت ته دیگرکلمه  التته تا کلمه هایی درگیر.  خاصی تپردازد

.   های پیچیده تری دارند

 :یاد آوری 

تا یک  هد که ته اصطالح نمی توان همه راتعیین چنین تکلیؾ هایی ته ما نشان می د

چنین در زیرا. مشخص تاشد  تلکه اتتدا تاید هدؾ از انجام تکلیؾ ، کامال.  اندچوب ر

نند که ترای آن ها شرایطی ، دانش آموزان تا انجام دادن تکلیؾ ، تجرتیاتی کسب می ک

، عالوه  د داشته تاشدوقتی در انجام دادن کاری رضایت خاطر وجو.  است کامال خوشایند
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تازخورد ) . ، یادگیری دانش آموزان کامل می شود  تر رؼتت نشان دادن ته انجام تکلیؾ

( ترای رفع اشکال نوشتاری 

تکلیؾ تاید شرایطی را فراهم سازد تا تین تمرین های آن و موقعیت آموزشی دانش آموز 

.   ، ارتتاط واقعی و معنی دار تر قرار شود 

التته . ی سازد وقتی تکلیؾ هدفمند تاشد ، شرایط را ترای رفع اشکال نوشتاری فراهم م

الزم است هر وقت موفقیتی در نوشتار دانش آموز مشاهده شد ، ترای تاال تردن حس 

خود تاوری و ترای ایجاد عالقه ، ته اوگفته شود که دلیل پیشرفت او ته دلیل تکلیؾ هایی 

ی انش آموز تداند که زحمت های آموزشیعنی تاید د. است که در طول هفته انجام می دهد 

.  نتایج مطلوتی را ته همراه دارد 

 :  مراحل اولیه مانندته گاهی ترای رفع اشکال های نوشتاری ساده و یا تسیار معمولی ، 

طتیعی . توجه جدی نمی شود  نوشتن های معمولییا  و خواندن و مرور کردن مطالب

نش است که در قدم های تعدی و تا گذشت زمان ، ترحجم ناتوانی های نوشتاری دا

.  آموزانی از این دسته ، افزوده می شود 

عده ای ترای رفع اشکال نوشتاری تسیار عجله می کنند ، حال آن که تاید ، طرفی هم از

گیری نوع تکلیؾ ها در تکار. زمان ته وجود آمده اند تدانند مشکل نوشتاری ته مرور 

یاد تکلیؾ و خواسته حجم زچرا که . داد آن را یکتاره مورد استفاده قرار نتاید همه نوع

انجام دادن تکلیؾ را دریک مرحله از نوشتن ، تی دقتی و تی رؼتتی های مختلؾ در

.  همراه دارد 

پس تا صرؾ زمان مشکل تر طرؾ می . و خود عامل تروز اشکال نوشتاری می شود 

.  شود 

:   ( 7) تکلیؾ 

تا . تهیه کنند  «لؽت نامه » معلم از دانش آموزان می خواهد ، دفتری تحت عنوان گاهی 

ن تکلیؾ یا تعیین می کند ، آن ها ته عنوا معلم ویژگی های کلمه هایی را که می گوید و

.  و درجای مخصوص لؽت نامه ی خود تنویسند  از متن درس استخراج کنند

تعضی از واژه ها ی  توجه دانش آموزان در شناختجلب  ، موجب فعالیتاین نوع از 

یک گروه در یدلیلیافتن ت و اه لػگسترش گنجین ترایاست وسیله ای .  می شود خاص

دانش آموز  ، تا این دسته تندی کردن کلمه ها.  می تاشد کلمه ها تعدادی ازگرفتن  قرار

:  مانند .  وجود داردهای متفاوتی  می کند که تین کلمه ها ته دالیل مختلفی راتطه درک 

 مثال در صفحه های،  کلمه ها( شکل نوشتاری )  امالیی،  معنایی، تلفظی راتطه ی   -

: لؽت نامه آورده می شود  جداگانه ای در

  نوشته می شود ( و ) آن ها تا نشانه ی  در( اُا ) عه کلمه هایی که صدای  مجمو .

 «... ، می خورد ، خورشید » : مانند

    نوشته می شود ( ی ) نشانه ی   در آن ها تا( آ ) مجموعه کلمه هایی که صدای . 

 «... ، کتری ، حتی » : مانند 

    نوشته می شود   (اًا ) نشانه ی   در آن ها تا( ن ) مجموعه کلمه هایی که صدای . 

 «... ،  ، حتماًا  مثالًا » : مانند 
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    نوشته می شود( خوا )ی در آن ها تا نشانه ( خا ) مجموعه کلمه هایی که صدای .

 «... استخوان ، ، خواهر » : مانند 

    نوشته می شود( ص)ا تا نشانه ی آن ه در(  س )مجموعه کلمه هایی که صدای  . 

.... و« صتر » : مانند 

   شود می نوشته (  ث )ی  نشانه تا ها آن در( س ) صدای  که هایی کلمه مجموعه   .

چند شکلی ها صفحه یک صدا و دردیگر نشانه ها هر یک ازترای  )...و«لثه » : مانند 

. ( می شود در نظر گرفته ی دیگری 

ارتتاط پیدا تا یک دیگر نوعی سیم کشی کردن تین کلمه هایی است که ،  انجام این فعالیت

 می شود ذهن دانش آموز موجب اسکن شدن واژه ها در، اژه ها تمرکز روی و. می کنند 

کارکرد  .دادی اند قرار، کلمه ها نوشتن هم چنین  و نشانه ها،  شکل حروؾچرا که ،  .

.  دادی ، موجب می شود شکل آن ها ثاتت تمانند ای قرارذهنی روی شکل ه

:  (  8) تکلیؾ 

دانش اشکال های نوشتاری  حجم زیادی ازتر اساس نتایج تررسی ها ، آن جا که  از

 لذا ، دکیل می دهشت«  شنیداری » سپس و « دیداری» را آموزان در پایه های مختلؾ 

 ی رؼتت نشان دادن دانش آموزان درتراو  دیداری و شنیداریی فظه اتقویت حترای 

متفاوتی نستت ته  رکه ظاه روش هایی استفاده کردمی توان از ، انجام دادن تکلیؾ 

، انگیزه ی خوتی همین تفاوت ظاهری ته خاطرکه  . دنوشتاری دارن  تکلیؾ های صرفا

ند ده اش تیانته عنوان تکلیؾ تمرین هایی که اتفاقا ) . ایجاد می کند در دانش آموزانرا 

درکالس ها ش آموزان دان (.  ساز تودندارک تسیاری نوشتاری ، ترای رفع اشکال ها 

:  ته عنوان نمونه .  کردندمی  ها این تکلیؾ  استقتال خوتی از

   ار دانش آموزان قرار داده اختیدر... اتفاق ورخداد یک از یک منظره و یا تصویری

را  ترداشت خود، سپس  ( مهارت شفاهی . ) ی آن توضیح دهنددرتاره اتتدا  شود تا

مه کلشکل  در راتط تانوشتن موقع  اگر الزم است ته آن ها گفته شود . تنویسند

انجام  در( . می کند تیش تریادگیری را  پرسیدن ، تسلط در . ) ندتپرستردید دارند ها

دانش کلمه وتوجه ته شکل آن ، گنجینه ی لؽات  نیاز تهته دلیل ،  دادن این تکلیؾ

  . آن ها تقویت می شودمهارت تحلیل کردن درو . آموزافزایش می یاتد 

  نستت ته تصویر قتلیاین تصویر  ، ختیاردانش آموزان قرارداده شوداتصویری در ، 

  کمی

طرح  را درتاره ی تصویرپرسش هایی معلم .  تصویرترکیتی تاشدچند  از وتر پیچیده      

دانش آموزان می التته .  پاسخ دهند آن ها را، تا دانش آموزان ته کمک تصویر کند

.  را تنویسند ها پرسش ، پاسخ  نمونه ی قتلی گفته شدکاتی که درا رعایت نبتوانند 

طرح  تا که دراین جا.  استای یک کل توجه دادن ته اجز،  هدؾ اصلی این تمرین

، دانش آموزان را  این مهارت.  جلب می شود ، نظرشان ته اجزای تصویر هاپرسش 

در  

. شناخت کلمه های تزرگ و تررسی ظاهر آن کمک می کند       
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  ته دانش آموزان نشان داده شود( کارت تصویری  5) چند تصویر، در شروع کار . 

 کنار)  . دن، کارت ها یک جا شو دنگاه کردنلحظه ته کارت ها این که چند  ازتعد

از کارت ها از آن ، یکی کارت را تتینند دانش آموزان این که تدون . ( گذاشته شود 

آن ها . کارت هارا نگاه کننددوتاره دانش آموزان تاقی مانده ی  .مجموعه حذؾ شود

ته  تکمیلی همین روشفعالیت در. حذؾ شد آن مجموعه کدام تصویراز تاید تگویند

روی ) . استفاده شود کارت های واژه ها ازالزم است ، کارت ها روی درجای تصویر

کلمه های تشدید دار ، شامل این کلمه ها می تواند . (  دونوشته شکلمه  ی یکهر کارت

.  تاشد ... یک صدا و چند شکلی و 

 

  نوشته ی ترای لحظاتی . کند و روی تاتلو می نویسد انتخاب می معلم را خاصی ی کلمه

ته دانش آموزان ترای لحظاتی را یک کلید واژه کارت  یا ).  هستروی تاتلو آن کلمه 

ش آموزان دان. می دهد  ؾ این کلمه را تؽییروتوالی حرمعلم سپس (  . می دهد  نشان

، ترای دانش آموزانی  کلیؾت انجام دادن این . تاید تؽییرات حرؾ ها درکلمه را پیدا کنند

. است  رؾ های یک کلمه دارند تسیار مفیددر شناخت ح« توالی دیداری » که مشکل 

جهموری ،   .....جمهوری     -ترارد   .....ترادر  :مانند 

که روی ( کارت  5مثال )  شود می داده، چند کارت  انش آموز کالسته هر د توسط معلم

:  گفته می شود  آن هاته . است نوشته شده ای کلمه از کارت ها هر کدام 

صامت کلمه ها را ممکن است آن ها . ) کلمه های روی کارت های خود را تررسی کنند=  

ته نگاه کردن دقایقی  پس از( ...و . خوانی کنند و یا ته شکل نوشتاری آن نگاه کنند

:  می گوید  سپس .همه ی کارت ها را مخفی کنند ، معلم می خواهد کارت 

 های آن را کلمه هر کدام از اختیار داشتید ، تدون نگاه کردن ته کارت هایی را که در

تاید کلمه را ته ذهن خود  .کند نتایدکسی ته کارت ها نگاه  ) . روی ورقه ای تنویسید

(  . تسپارند

 ی کلمه تاید، شما  را خواهم داد یاتتوضیح اه کلمه یک ازهرمن درتاره ی ،  تچه ها 

معلم توضیحات . ) تنویسید،  یدفهمیداز توضیحات من که آن چه تراساس  را نظر مورد

ترای هر می توانند دانش آموزان همچنین  ( . تاشد های ویژگی های کلمه تاره درتاید 

.  یا تنویسند  تگویند وکدام از کلمه ها ، جمله هایی 

 

  که( کارت  5تیش از ) . می دهد  چندکارتدانش آموزان کالس یک از  ته هرمعلم 

:  سپس ته آن ها می گوید . کلمه ای نوشته شده تاشد از کارت ها روی هرکدام 

 سریع تاید ، شما گفتم ای را کلمه هرمن . نگاه کنید  ی روی کارت هاکلمه ها ته  تچه ها

تالفاصله کارت ید دانش آموزان تا.  معلم کلمه را می گوید) . نشان دهید همان کارت را 

معلم التته  ) .تسیار مناسب است « دیداری » این فعالیت ترای تقویت  (. را نشان دهند

(  .کند استفاده این نوع فعالیت از ترای معرفی نشانه ها می تواند هم پایه ی اول 
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  روی این کارت ، که . را می دهد  یک کارت،  کالس آموزان ازدانش هریک تهمعلم

: ته آن ها گفته می شود ( ای از کلمه ها مجموعه  ) .نوشته شده است  کلمهین چند

 کارت را مخفی  حاال ( معلم می خواهدسپس ).  دنگاه کنیته کلمه های روی کارت  تچه ها

تهتر )  .د چه کلمه هایی در این مجموعه وجود داشت تگوییشما تاید  ازکدام هر . دکنی  

. (  و درهم نوشته شود است کلمه ها در کارت پراکنده 

 

 ی کلمه اکارت هایک ازروی هر. می دهد چند کارت دانش آموزان یک از هرته  معلم

 معلم  ی رامورد نظر حرؾ در این کلمه هامثال . دارد  امالیی اهمیت نوشته شده است که

گروه یک  ازانتخاب می شود که  حرؾ یکترای هر کلمه . ) است ته رنگ قرمز نوشته 

:   می گوید آموزان دانشته معلم (  . صدا و چند شکلی ها تاشد

  آن را از تین کارت ها شما تاید . یکی را انتخاب می کنم از تین کلمه ها تچه ها ، من

.  د دهی اتیوضیحکلمه تآن شکل ظاهری درتاره ی تاید از شما کدام هرسپس . د جدا کنی

 

  ی مورد نظری که ته عنوان تحقیق و جستجو گری ترای یافتن واژه ها فعالیت هایی

را در متن کتاب تاید آن واژه ها دانش آموزان . تعیین می شود معلم مشخص می کند 

پیدا  کند ، می معرفی معلم یی کهو یا روز نامه ها ها مجله  در ویایا ؼیر درسی  ودرسی 

:  معلم می گوید مثال . کنند 

  تاشد « خوا » نشانه ی که دارای پیدا کنیداین کتاب ی را در متن یاهکلمه تچه ها  .

  و. داشته تاشد « ظ » پیدا کنید که نشانه ی در این نوشته کلمه ای را تچه ها ...

 

 ای کلمه ها ازکارت هریک روی. دهد  می چندکارت آموزان ازدانش هریک ته معلم  

 تاشدتمام یا نا  وکلمه ناقص یعنی  . ارائه نشده استاجزای کامل آن که  است شده نوشته

فتاده ، اهمیت امالیی حرؾ از قلم ا. د نتاید کلمه را کامل کن هرکدام از دانش آموزان .

    .  پشت کارت تنویسدشکل کامل کلمه را تسیار کوچک در  معلم می تواند)  .داشته تاشد 

. (  دانش آموزان پس از انجام کار ته آن مراجعه کنند 

 

 که توجه دانش آموزان را ته اجزای تشکیل دهنده ی تعیین شودتکلیؾ  تمرین هایی در

حساس نیستند و یا توجه کافی ته آن چندان در زمان نوشتن اکثرا که جلب کند کلمه هایی 

: مانند . ندارند ته اجزای آن 

  ن نقطه ، تعداد و یا جای ، داشتن و یا نداشتدر حروؾ و کلمه وجود دندانه و تعداد آن

...  ورؾ های هم شکل ولی صدای متفاوت سر کج ، ح نداشتن یا و داشتنکلمه ، نقطه در

   جمله طوالنی نتاشد ) . روی تاتلوی کالس تنویسدرا ترای تمرین کردن ، معلم جمله ای 

 و.  را تپوشاندجمله معلم روی سپس .  جمله را نگاه کنندترای لحظاتی دانش آموزان  ( .

این .  دندفتر خود تنویس در جمله راهمان تاید دانش آموز هر.  دروی تاتلو پاک کن از یا

حتی می . ها استفاده کرد کلمه جمله ازمی توان ته جای .  دنتاشجمله ها تاید هدؾ دار
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انجام دادن این فعالیت  تا هم تهداد تا دوته دو شوند وش آموزان توان مسولیت را ته دان

.  تپردازند 

 

 یا کلمه هایی که دارای  وقتی در زمان خواندن متن درس ، کلمه های جدید ، دشوار و

معلم می تواند از دانش آموزان تخواهد تا ورق  . نداهمیت امالیی هستند ارائه می شو

در پایان درس ، کلمه های مورد نظر  و.  کنند، کارت واژگان درست کاؼذ دفتر خود 

کارت این .  تپردازندکارت ته رنگ آمیزی آن می توانند حتی . روی کارت خود تنویسند 

:   مانند .  گی های مختلفی تاشدمی تواند تا ویژ      واژگان

 ، و خاص  کلمه های معنی دار=  

 هم خانواده ،کلمه های =  

 ه های مترادؾ ، کلم=  

... و ی موجود در کلمه دادها قرار=  

دانش  می توان گفت ته تعداد. متنوع اند و تسیار. مرین ها پایانی ندارند این نوع از ت

تکلیؾ تسیاری از نمونه هایی که در کتاب درسی موجودند ، . آموزان فعالیت وجود دارد 

آن تصورت تکراری  ند که می توان ازمثالی اهر کدام از آن ها . ند ی هستآمد کارهای 

در درس های  

. مختلؾ استفاده نمود 

اما آن چه در این قسمت آمد ، نمونه هایی تودند که در سطح گسترده درکالس های درس 

.   تکار گرفته شد و نتیجه ی مطلوتی داشت
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سخن نو آر که نو را حالوتی است دگر      فسانه گشت و فسون شد حدیث اسکندر    

   

 

از رفع اشکال نوشتاری مرحله ی چهارم 

   جلسه ی ارزش یاتی امال و فعالیت های نوشتاری

الزم است تعریؾ ساده .  دانش آموزان تپردازیم دیکته نویسیاین که ته جلسه ی  قتل از

.  داشته تاشیم « دیکته  »یا و « امال » ای از واژه ی 

از واژه ی دیکتاتوری هم « دیکته » کلمه ی  .ه ی عرتی است یک کلم«  امال »ی کلمه 

.  نظر معنی در آموزش زتان ، تا امال یکی است  ازکه  استگرفته شده 

:  عتارت است از « امال » معنی لؽوی 

  ری آن را تنویسد مطلتی را تقریر کردن که دیگ  .

  تنویسد  آموز دانش و تگوید معلم را مطلتی  .

 نوشتن مطلتی که ته شخص تقریر کنند  .

  ها طریقه ی نوشتن کلمه .

  درست نویسی .

   ( فرهنگ فارسی معین )  .رسم الخط

 

هدؾ از امال در زتان آموزی چیست ؟  

. ار نمی گیرد دانش آموزان ته خوتی مورد توجه قر یسیهدؾ از امال نواوقات ، اؼلب 

حال آن که واقعا چنین .  ال ته دانش آموزان توانا می داندامفتن کسی خود را درگ هر

زیرا اگر ته هدؾ آن . است و فرد متخصص و این کار فقط ته عهده ی معلم .  نیست

.  توجه نشود ، ناتوانی نوشتاری را ته عنوان یک رفتار نادرست آموزشی ته همراه دارد 

 

:   عتارت است ازهدؾ امال 

. درست تشنود  تقویت گوش کودک ، که) تردن حساسیت شنوایی تاال ترتیت گوش و   -1

تا یک ته مهارتی ترسد که تلکه ،  هر یک از عتارات و جمله هاکردن التته نه تا تکرار

کلمه ها و  قرائتهم چنین تاید . تتواند جمله ی گفته شده را تشخیص دهد تار شنیدن 

تا مکث امال متن  تایدن .معمولی تاشد وطتیعی طورته توسط گوینده ی متن امال عتارت ها 

و . تیانجامد ها جز کردن کلمه ته نتاید .  شود قرائتتین اجزای یک کلمه های طوالنی 

(   ...و . وتکرار ؼیر معمول خوانده شودتا صدای تلند آن مطالب نتاید 

. (  آن چه را می شنود تنویسد )  .دست و گوش ایجاد هماهنگی تین  -2

، تاید نوشتن را  یعنی وقتی دانش آموزان ، خواندن را آموختند) جدید  آموزش کلمه های -3

. ( امال وسیله ای است تا این اتفاق رخ دهد . هم تیاموزند 
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کلمه هایی که ) . ته شده تمرین کردن شکل نوشتاری کلمه ها و یاد آوری مفاهیم آموخ -4

. ( خواندن آن را آموختند 

، ارائه ی توسط معلم دانش آموزان ( نوشتاری ) تشخیص نقایص و اشکال های امالیی  -5

 صورت لزوم و کوشش ترای رفع اشکال های نوشتاری و تکمیل کردنتازخورد در

.  کمتودها

 انجام...وی جدید که ترای آموزش کلمه ها میزان کارایی فعالیت هایی  ارزش یاتی از -6

 .  شده است

میزان  شیاتی ازارزترای هدؾ امال : می توان گفت  امالدر پایان همه ی این اهداؾ  -7

 . دانش آموزان است توانایی نوشتاری 

زیرا .  خواندن آن کلمه مشکل تراست ، از دلیل یک کلمه ته چند (امالی ) شکل وشتن ن

ته حین خواندن متن یک درس ، کلمه ها و عتارت ها یی که در کنار هم قرار می گیرند در

.   را می خوانند کلمه ها،  هجی خوانیتکارگیری فن  یا تا و. کمک می کنند یک دیگرفهم 

دانش آموزی   ته هردر یک متن ، ات کلمه ها و عتارتعضی ازمعنی درک ، در نهایت یا 

...  و.  آینداز عهده ی خواندن متن درس تر نندکمک می کند که تتوا

توسط دانش درست نوشتن یک کلمه . کلمه ها چنین نیست ی حال آن که ترای امال

دیگر کلمه های آن  دلیلی ترای درست نوشتنعامل و ، نمی تواند آموزان در یک متن 

.  متن شود 

خوانند ته سختی بحتی اگر شده گاهی دانش آموزانی هستند که می توانند متن درس ها را 

ین ا. های آن متن را ته درستی تنویسند  نمی توانند کلمه،  اما همین دانش آموزان. 

التته دست یاتی ته مهارت نوشتن . افراداشکال های نوشتاری فراوانی دارند گروه از

 نوشتاریتلکه تاید دانست که رفع اشکال های . کاری ؼیر ممکن نیست و نخواهد تود 

.  کمی دشوار است 

ترای این که روحیه ی نا امیدی و ناتوانی در این گروه از دانش آموزان تقویت نشود ، 

تاید شرایطی را فراهم ساخت که تا عالقه مندی مناستی روش های رفع اشکال نوشتاری 

:  ته همین دلیل تاید ته این گروه از دانش آموزان گفت . را تپذیرند 

ممکن از شما ته همین دلیل هر کدام . یادگیری امالی کلمه ها روش های مختلفی دارد 

 . امالی کلمه ها را یاد تگیرید تتوانید  خاص و متفاوتیتا روش است 

آن کردن رعایت پس .  ردم راه موفقیت شما درنوشتن استراهی که ترای شما تعیین ک

.  می سازد زیرا شما را در نوشتن توانمند . ضروری است 

آشنا می کند ترای آن ها  کارمطمئن دانش آموزان را تا شیوه ی ، تیان چنین نکته هایی 

قه مندی دانش آموزان ، ضمن این که موجب اطمینان خاطر می شود ، عالاین آشنایی . 

.  فعالیت های نوشتاری ارتقا می دهد  را در انجام

ارند ، از طرؾ همکالسی ها و امالیی دگاهی مشاهده می شود دانش آموزانی که ضعؾ 

تدی را تر ثر تسیار ادیگران ،  این رفتار.  می گیرند ، مورد سرزنش قرار افراددیگر

تاورش می شود که از دیگران ناتوان تر ته ؼلط زیرا دانش آموز .  می گذارد  جای 
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تاید توجه داشت لذا . است و نخواهد توانست اشکال های خود را در نوشتن تر طرؾ کند 

. چنین تفکری در کالس حاکم نشود  تا 

 

:  زیر توجه شود اتالزم است ته نک ( ارزش یاتیقتل از )امال  آموزشدر

:  الؾ 

جلو ترای ،  تاشد نوشتار « آموزش» صرفا ،  درکالسگفتن  هدؾ امالقراراست وقتی 

، الزم است  عتاراتو کلمه ها نوشتن  در اندانش آموزاحتمالی تردید  گیری از شک و

تگونه ای عمل شود که یکنواختی و ترتیب جمله  «ی آموزشی امال» متن  تهیه ی در

تدون یا تهتر است  وتاید  « امال ی آموزشی» تناتراین متن  .های متن درس حفظ شود 

افراد ، این گروه از چنین شرایطیدر زیرا .جمله های متن درس تاشد عینا هر تؽییری ، 

.  در کنار هم تهتر تخاطر می سپارند عتارت های متن درس را کلمه ها و

دلیل حفظ  ته تاته دانش آموز کمک کند تتواند « امالی آموزشی » هدؾ این است که 

ل حفظ طوطی احتما. ) نوشتن آن ترآید ی عهده  رت ها ازعتا و کلمه هاتودن طوطی وار

ترای  ، دانش آموزاین توانایی  ازاست تهتر. این گروه وجود دارد در ...کلمه ها و وار

در ذهن کودک شکل کلمه دائمی و حفظ و نگهداری های تعدی پیشرفت ریزی پایه 

(  .شود استفاده 

:  ب 

از تمرین نوشتن مرحله  زمان های تعد و در« امالی آموزشی »  یشرفته ترمراحل پ در      

، الزم است را تقویت می کند تا حدودی حافظه ی ذهنی دانش آموزکه «  الؾ »     ی

های مختلفی از  شود که ، قسمتعمل  تگونه ای« آموزشی ی امال »  متن  تهیه یدر

جمله ها انتخاب از همه ی متن درس  است ممکن ) .د انتخاب گردگزینش و متن درس 

ها ارتتاط جمله ته کمک تعضی از واژه های معمولی تین  تایدچنین شرایطی  در(  . شود

 ت که ته دانش آموز کمک کند تامتن امال ترای آن اس هدؾ این نوع از. ترقرار شود 

آموزشی ، این نوع از متن امالی . خارج شود ... کلمه ها و طوطی وارکردن ازحفظ 

.  می ترد سطح نوشتاری را تاال تر

:  یادآوری 

 کلمه ته دانش آموزانی تارنوششکل دادن آموزش  «امال ی آموزشی » گفتن  هدؾ از

.  است

 انجام دادن  و یا در کالس درس « ب »  و  « الؾ »امالیی انجام فعالیت های  در لذا

ی الزم و در صورت تا تا راهنمایی ها ، تاید سعی وتالش کرد کالس خارج ازفعالیت های 

نویسی کلمه ته هر نحوی از ؼلط  ، دن متن های انتخاتی امالی آموزشینیاز تا مطاتقت دا

.  رو شود ه روب اید دانش آموز تا شکل ؼلط کلمه نب. ها در دانش آموزان جلوگیری شود 

نویسی آن ها ، امال تا مدت ها  ، موزانی که مشکل نوشتاری دارندآالزم است ترای دانش 

ی از نوع موقع نوشتن متن امال درحتی تاید .  تاشد« آموزشی » متن های  نوشتن

التته همراه تا این . راهنمایی شوند کنترل و  از جانب معلم ترای مدتیارزش یاتی هم 
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تمرین های مناستی هم تحت عنوان تکلیؾ درسی و تکلیؾ شب ، تاید هانوع از فعالیت 

.  شناخت تیش تری نستت ته کلمه ها پیدا کنند تسلط و انجام دهند تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کار دارد  ه ، ایمان چدر دین خود پرستان       گر خویشتن پرستی ، کی ره تری ته ایمان 

خواجوی کرمانی )                                                                                  

 )

 

: توجه داشت تاید ته نکات زیر  (  امالی ارزش یاتی )تهیه ی متن اصلی در

 

ای که تریی متن امال اگر درکالس دانش آموزانی تاشند که مشکل نوشتاری دارند ،  -1

ارزش یاتی و روز قتل ازحداقل یکی دتهتر است ،  تهیه می شود آن ها ارزش یاتی از

. آماده گردد 

و متن کتاب درسی است عینا  جمله هایی که متن امالی اصلی را تشکیل می دهند ، تهتر

استفاده  تلکه معلم تاید تا.  نتاشند یک درسجمله های قسمت هایی از تند ها و انتخاب یا 

التته . تسازد متن جدیدی تا همان مفهوم درس ، یک عتارت های متن واژه ها و از

متن  دردلیل چنین ویژگی .  دانش آموزان تاشدترای مفهوم متن تهیه شده تاید قاتل درک 

:  عتارت است از ( ... هفتگی و) ارزش یاتی ی امال 

  یا همان طوطی وار متن درس را صوریعتارت های  اگردانش آموزی هنوزکلمه ها و 

دانش گروه از عموما این  ) . تخوتی شناسایی می شود ، حفظ کرده تاشددر متن 

از جمله های کتاب و تدون تؽییر در کلمه های مشکل درس را که عینا     آموزان 

اما اگر قالب جمله ها تؽییر کند ، . می نویسند  تاشد را راحت ترمتن  درترتیب آن ها 

 (. قادر ته نوشتن کلمه های دشوار نیستند اؼلب اوقات این افراد 

  تتواند قتال معلم را فراهم می سازد تا  یشرایطتاشد ، معلم ساخته متن امال وقتی      

جدیدی  آموزی زتان دادهایو یا دارای قرارکه اهمیت امالیی دارند  رای کلمه های

تتواند تا از طرفی هم  .تگنجاند امال درمتن درس انتخاب کند ومتن یک از  هستند
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 دانش خستگی موجب که ها جمله شدن طوالنی و حجم افزایش از ، ساختن متن امال

از متن درس عینا استفاده کند ، اگر معلم تخواهد )  . کند جلوگیری ، شود می آموزان

( . می افتند قلم  ازعتارات تخش هایی از کلمه ها و ، متن درس زیاد ته دلیل حجم 

، در صورتی که معلم تهیه شده ی اصلی انجام ارزش یاتی متن امال  تهتر است قتل از  -2

داقل یک روز قتل از گفتن امال از توانایی عده ای از دانش آموزان مطلع است ، ح

پیش آزمون ته نوعی همان آموزش ) . آورد  ته عملکالس ، از آن ها پیش آزمون در

 اختیاررا در عتارت های دشوار امالحتی معلم می تواند متن امال ویا کلمه ها و. ( است 

:  ته آن ها تگوید .دهد دانش آموزان مورد نظر قرار

   در الیی است که متن امهمه ی این ها در .  واژه ها را ته دقت نگاه کنید متن و یا این

  . قراردهیدتررسی مورد  دقیقا  آن را شما تاید  . تنویسیدآن را  جلسه ی تعدی تاید

متن را چند تار تخوانید و که تا جلسه ی آینده دارید ،  فرصتیمی توانید تا     شما

. نوشتن آن ها را تمرین کنید 

مشکل نوشتاری انجام این فعالیت ، زمینه را ترای رشد در نوشتار دانش آموزانی که   

تشنه  ، ن که در نوشتن مهارت کافی ندارندزیرا ته دلیل ای. داشته تاشند فراهم می سازد 

از متن امال سر در آورند و زیرکانه هرکدام از آن ها می خواهند . ی دانستن می شوند 

وقتی مطلع می پس . متن اصلی را چه کلمه ها و عتارت هایی تشکیل داده است ،  تدانند

از  زمان ارزش یاتی مخصوصا در کاسته می شود و آن ها نگرانی ترس و ازشوند ، 

اثر این فعالیت این مهم ترین . اضطراب کم تری خواهند داشت  امال نویسی این متن ،

که تا متن و احساس می کنند .  خوتی دارند، حسی نوشتن متن اصلی در زمان است که 

  .امال آشنایی دارند 

:  یادآوری

دانش کرمی کنندؾ.  آموزی است می کنند این نوع تمرین کردن تد رگاهی افرادی تصو

تا نمونه هایی که دردست است ، نشان اتفاقا .  یاد نمی گیرند راواژه ها آموزان نوشتن 

، نتیجه ی تسیار خوتی را ته همراه در مدارس این روش آموزش تکارگیری می دهد 

د ، دست ، چشم ی ترای نوشتن اضطراب نداشته تاشدانش آموزوقتی زیرا . داشته است 

چنین هماهنگی در حواس . همزمان ته انجام فعالیت وا داشته می شود  او، گوش و زتان 

فراموش نکنیم تا زمانی که این افراد ته ) . ، تسلط فرد را افزایش می دهد  و اعضا

. (  است « آموزشی » ان تا رویکرد مهارت الزم نرسیدند هم چنان هدؾ امال ترای آن

 هر واژه ای که در متن اصلی قرارداده می شود تهیه می شود ،از قتل وقتی متن امال  -3

:  ، تاید چند نکته در آن رعایت شود ... اعم از کلمه های دشوار ، قرار دادها و 

   قتال خوانده اند )  .دانش آموزان از قتل  شکل نوشتاری آن واژه ها را دیده تاشند .

) 

  درخواندن ارزیاتی شدند ) . خود تلفظ کرده تاشند تلفظ درست آن را شنیده تاشند و .

) 

   انجام فعالیت نوشتاری ) . ته اندازه ی کافی شکل نوشتاری آن را تمرین کرده تاشند

)  
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ن امال ، تهتر است ترای مشارکت فعال دانش آموزان و استقتال آن ها از نوشتن مت -4

خصوصا کالس ) . ، تا پیشنهاد دانش آموزان تهیه شود  متن اصلیجمله های گاهی 

:  ه طور مثال ب. ( هایی که مشکل نوشتاری تیش تری داشته تاشند 

که اهمیت امالیی تیش تری از متن یک درس را (  کلمه 20الی  15 )معلم چند کلمه مثال 

ز دانش آموزان دو سه ترای هر گروه اممکن است ) .  دته کالس پیشنهاد می کن دارند

دانش آموزان  از ( . ددانش آموز داشته تاشگروه  6ته فرض  . گیردب کلمه درنظر

.  تا معنی تنویسند  گروه خود ترای هر کلمه ، جمله ی درشود می خواسته 

 تا همکاری دانشسپس  .شود می علم روی تاتلوی کالس نوشته جمله ها توسط م

توسط معلم ممکن است . )  آیدمی  ته صورت یک متن تا معنی در ، جمله ها آموزان

. (   حذؾ شوداز آن ها اضافه و یا ته جمله  اجزایی

د در دفتر خو یک تار ، همه ی دانش آموزان کالس آن را  تهیه ی متن امال پس از

امال همین نوشته  اصلیسپس ته آن ها گفته شود که در جلسه ی آینده ، متن .  تنویسند

اضافه کردن ته  ؾ ونوشتن جمله توسط دانش آموزان ، پیشنهاد حذ )  . خواهد تود

 زیرا شکل واژه ها را تخاطر.  ، موجب شناخت تیش تر آن ها می شود اجزای جمله ها

. ( می سپارند 

 : فعالیت زیر انجام پذیرد ، امال متن زیاد شدن حجم گیری از گاهی الزم است ترای جلو  -5

... را ، در ، تا ، که ، من ، از ، ترای و: ای ساده و تکراری معمول مانند واژه ه -الؾ 

متن اصلی  در ، ندارندرا  مه هااین نوع کل وما دانش آموزان مشکل نوشتاری درکه عم

 ، کلمه هانوع از ل ساده تودن این ته دلیهم گاهی دانش آموزان توانا  . )د شونتسیار کم 

  ( . می اندازند را از قلم  آن ها

تا این تفاوت که .  دمی کنتهیه کالس تا ویژگی خاصی ترای  امال رامتن اصلی معلم  -ب

 دانش آموزان کالس آن راهمه ی ته تعداد  را روی ورقه ای می نویسد واصلی متن امال 

از  را ی که اهمیت امالیی دارندهای اتعتار کلمه ها و امال ،دراین متن  اما . می کندتکثیر 

معمولی و کلمه های ساده عموما ) .  جای آن را خالی می گذاردو دمتن اصلی حذؾ می کن

یار همه دانش اختدر ورقه رادر ساعت امال نویسی ، این . ( متن نوشته می شوند در 

متن امال را ترای کالس  وقتی معلم این افراد موظفندکدام ازهر.  هددآموزان قرارمی 

قلم افتاده  ازتوسط معلم  که  ه کنند و هرقسمت از متن امال را، ته متن نگاقرائت می کند

.  تنویسند  است 

در انش آموزان دموجب می شود تا  اما. وحجم کمی دارد است کوتاه چنین متنی ته ظاهر

ی عتارت ها کلمه ها و درتاره یهم که  داشته تاشند ، این فرصت را هنگام نوشتن امال

وکلمه ها . فکر کنند هایی که از قلم افتاده اند  کلمهخصوصا آن دسته ازهم نوشته شده و

.  التته می توان ارزش یاتی پایانی را ته عهده ی خودشان گذاشت . را تررسی نمایند 

 

ری دارند و خصوصا      که مشکل نوشتا عده ای از دانش آموزانترای گاهی الزم است  -6

ند  اما. تهیه شود « ب » همانند متن قتلی ، متن اصلی تا ویژگی خاصی  نویس هستند کُا
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 راعتارت های متن اصلی ه ها وکلمازتعضی معلم ،  پس از تهیه ی متن اصلی امالتاید 

خالی در متن و جای آن را د حذؾ کنکه این دسته از دانش آموزان در آن مشکل دارند را 

قرار کسانی  اختیاردرفقط روی ورقه ای تکثیر شود و  ،امالناقص این متن . تگذارد 

  خواند می کالس ترای را امال متن معلم وقتی .کند نویسی دارندگیرد که مشکل نوشتاری 

صامت خوانی ، ضمن خط تری . را خط تترند ناقص امال متن  کدام از این افراد موظفندهر

ته .( توسط معلم  نوشته نشد ) قلم افتاده است  متن امال را که ازو هر قسمت از . کنند 

 . تنویسند موقع 

 . نویسند بدر دفتر خود تاید همانند جلسات عادی متن را تقیه ی دانش آموزان 

:   چند اثر آموزشی داردچنین متنی ترای این دسته از دانش آموزان تهیه ی 

  تمام هم زمان  اه دیگران نوشتن راهمریس ، ، دانش آموزان کند نوته دلیل حجم کم      

 .  نمی مانند، عقب  موقع نوشتن درتطور طتیعی و .  می کنند

  درتاره ی کلمه ها و عتارت ها یپیدا می کنند تا در هنگام نوشتن امال این فرصت را 

. حتی معلم می تواند تهتر آنان را کنترل کند ) . حذؾ شده تحلیل تیش تری داشته تاشند 

 ) 

  در آن ها تقویت می شود ، انجام فعالیت روحیه ی مشارکت . 

 

جمله ها و عتارت های تشکیل همه ی وقتی متن امال تهیه می شود ، در همه حال تاید    -7

موضوع خاصی متن امال تاید درتاره ی  .  ته هم ارتتاط منطقی داشته تاشنددهنده ی آن 

و آن ها را ته . زیرا در هنگام نوشتن ، موجب جلب توجه دانش آموزان می شود .  تاشد

و یا  جمله هااما اگر متن امال از  . می کشاند نوشتن متن امالدار تودن مطالب و ادامه 

هر لحظه دانش آموز را وا می دارد ،  تاشند( مستقل از دیگری) هم  های جدای ازتند

ته همین دلیل دانش آموز در . دیگری قرار دهد متفاوت مفهوم  جریان معنی و خود را در

و تگونه ای . هنگام نوشتن امال ، نمی تواند تین خود و عتارت ها ارتتاط تر قرار کند 

این عمل دقت را کاهش می دهد . ند د را در جمله ها تیگانه فرض می ککه خوخواهد شد 

  .

 

مثال اگر . هیه شود که شروع و پایان مناستی داشته تاشد متن امال تاید تگونه ای ت  -8

، رخ دادن یک اتفاق جالب و یا نکته ی اخالقی و ترتیتی افرادی موضوع آن سرگذشت 

، امال متن  در.  است ، تاید آؼاز مناسب و پایان مطلوتی داشته تاشدکارهای روزمره 

پایان ته جمله های دشوار  و در قالب جمله های ساده شروع شوددرتهتراست مفاهیم 

زیرا درک . دنچندان طوالنی نتاشجمله ها در انتخاب جمله ها تاید سعی شود . د ختم گرد

.   مشکل می کند ها جمله راازمعانی فهم و

واژه های ساده ،  چهواژه هایی که از اهمیت امالیی ترخوردارند و چه در متن امال ،  -9

رار زیاد واژه ها در متن تکاؼلب اوقات .  شونددر متن تکرار نتاید تیش از حد معمول 

:  مانند . چند اثر منفی دارد امال ، 

    حساسیت شنوایی را کم می کند  .
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   موجب انحراؾ در دقت می شود . 

   خستگی و دلزدگی ایجاد می کند  .

   ( .  حجم زیاد دانش آموز را می ترساندگاهی . ) افزایش حجم امال را ته همراه دارد

اما عموما . تعیین شده نیست د ، خیلی وش تکرار چند تارمتن امال  یک کلمه درکه این 

در متن تار   ( 4 ) حداکثرسعی می شود  در پایه ی اول ی جدیدها ترای یادگیری کلمه 

،  یا دشوارند اهمیت امالیی دارند و کلمه هایی که، التته تاید توجه داشت. تکرار شود ها 

شوند تا در  کل متن پراکندهتلکه در.  آورده نشوندمتن امال کی دو جمله ی متوالی در ی

از جمله های ساده شروع شود و در نهایت ته جمله های دشوار )  .ظاهر ته چشم نیاید 

. ( ختم شود 

 

هر متن . متن امال تاید متناسب تا سطح یادگیری و توانمندی نوشتاری کالس تاشد   -10

نمی توان صرفا هر نوشته ای را متن امالی . امالیی تاید تا هدؾ آن مطاتق تاشد 

 . دانست ارزش یاتی 

:   یاد آوری

 تاشدتسیار روان وساده دارای متنی تاید ( شروع سال تحصیلی)امالی کالسی همیشه اولین 

.  

 آیندتخوتی ترنوشتن آن از عهده ی تتوانند در همان آؼاز پایه ی جدید تا اکثریت فراگیران 

.  

چه تسا ممکن . تاال می ترد سال جدید قدم های اول حس اعتماد ته نفس را دراین عمل 

ای کار ساده من قادر ته نوشتن متن جدید تودم و ترای من د هر دانش آموزی تگویاست 

.  تود 

توانایی  جمله ها تاید متناسب تا از نظر تعداد کلمه ها وی ارزشیاتی ،  متن امالحجم   -11

ی در پایه ی اول حد اکثر ده جمله . پایه های اتتدایی تاشد  دانش آموزان هریک از

عده ای ) . پیشنهاد می شود کتاب سطر (  18)  و در پایه های پایانی تاکتاب متوسط 

» حداقل از مثال . تعداد واژه ها مورد توجه قرار می دهند حجم متن امال را تر اساس 

( ترای پایه های پایانی  کلمه«  250»  کلمه ترای پایه ی اول اتتدایی تا حداکثر«  45

.  اما تاید تگونه ای تاشد که تتوان ویژگی الزم را در آن رعایت کرد 

دارای ویژگی های تاید ( ارزش یاتی ) ی هفتگی تن امال انتخاب واژه ها در جمله های م -12

نه آن که از روی متن کتاب درسی تدون هیچ تؽییری امال . مورد نیاز امالیی تاشد 

چه تسا تخش هایی که اهمیت . اؼلب حجم متن درس ها زیاد است ) . گفته شود 

:  تطور مثال . ( امالیی دارند از متن امال حذؾ می شوند 

  تاشد امال در متن تاید درس یک متن در زتان آموزی آموزش داده جدید قرار دادهای

 . 

  که اهمیت امالیی دارندچه کلمه هایی  ودشوارچه  در متن هر درسکلمه های جدید 

صدا و  نشانه های یکها آن مانند کلمه هایی که در. تاید در متن امال گنجانده شود 

  .آمده است ... و یا چند شکل و یک صدا چند شکلی 
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:   یاد آوری

ویا تعیین میزان اگر متن امال ترای ارزش یاتی پایان نوتت ویا پایان سال تحصیلی 

ترای متن واژه هایی تاید زیرا . دارد ، ته دقت تیش تری نیازتاشد پیشرفت تحصیلی 

،  قراردادها، در قالب واژه ها تمامی حروؾ الفتای فارسی انتخاب شوند که اصلی 

را می امال  متن ی کههای درکلمه، کلمه های تزرگ و ؼیره ی نوشتاری واژه ها ها استثنا

  .د وشگرفته تکارسازند ، 

پایان سال یاتی  ارزشترای که ، نشان می دهد  «ص» ی نمونه درتهیه شده  امالیمتن 

و از اعتتار خوتی . ته درستی تهیه نشد اما متن . اتتدایی است تحصیلی پایه ی اول 

ح ، ذ حروؾ   در آن هاکه موجود نیست زیرا در این متن ، کلمه هایی . ترخوردار نیست 

  ،

تکار « خوا » و «  تشدید » :  ی مانند قراردادهای همچنینو، ص ، ط ، ظ ، ع ، غ ژ 

.  گرفته شده تاشند 
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مثال معلم تاید . در کالس هم اصولی دارد ( ارزش یاتی ) ی هفتگی خواندن متن امال  

یک تار ترای  متن کامل امال راتپردازند ، نوشتن امال این که دانش آموزان ته قتل از 

نش آموزان از متن امال تا دا. گو کنند گفت و کمی درتاره ی آنسپس  .تخواندآن ها 

 کم تردر حین نوشتن ، موجب می شود افراد ارائه ی آن قتل ازئت امال قرا. مطلع شوند

در زیرا  . ی تهتری ترای نوشتن پیدا می کنندآمادگحتی . دچار ؼلط های سمعی شوند 

.   هستندمتن امال آشنا تا از قتل د نحس می کن انجریان نوشتن امال ، دانش آموز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. نکاتی ضروری است در هنگام گفتن امال ، رعایت 

  ته محض ترخوردکردن  ترای دانش آموزان می خوانددر کالس وقتی معلم متن امال را ،

صورت داشتن یا دشوار است ، گاهی الزم است در  و که اهمیت امالیی داردواژه ای  تا

 تیان معنی کلمه کمک می کند تا دانش آموز. ، معنی آن کلمه تیان شود ساده تر معنی

می  ی ، مانع از ؼلط نوشتن کلمهن معنچه تسا تیا.  شناخت تیش تری از کلمه پیدا کند
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امالیی که ترای در التته .  نب معلم ، آموزش امالی کلمه هاستچنین اقدامی از جا.  دشو

 .، چنین راهنمایی هایی انجام نمی شود می تاشد ارزش یاتی محض و یا امتحان امال 

 هستند هاکه دارای حروؾ یک صدا و چند شکلی دارند، کلمه هایی قرار گاهی درمتن امال 

ی ساده تری هم هم خانواده  اؼلب ممکن است چنین کلمه هایی دارای کلمه های و. 

مه ی هم خانواده ی آن را کلدو ی، یکهنگام خواندن چنین کلمه هاییدرلذا معلم . تاشند 

خیص  شکل دانش آموز ته تش( شتاهت در شکل امالیی ) این طریق  زیرا از .می گوید

ته دلیل داشتن  کلمه هااین دسته از آموزش، از طرفی .  شوددرست کلمه هدایت می 

کلمه های تیان  ضمن این که. می شود  ، کامل تر معنی شتیه ته هم حرؾ های مشترک و

 . را گسترش می دهد  انواده ، دامنه ی گنجینه ی لؽاتهم خ

  ه مدآ« محصوالت »  و« عالم » دو کلمه ی یی ، ر متن امال فرض کنید د: تطور مثال

متن  قرائتدر هنگام « و محصوالت عالم » کلمه ی معلم ته محض رسیدن ته . تاشد 

می ته فراگیران می داند دو سه نفری در نوشتن آن ها دچار مشکل می شوند لذا امال 

:   گوید

 .  هم خانواده است «  علم » و  « علوم » تا کلمه های « عالم » ی مه کل ، تچه ها   -

-  

»  کلمه های   این کلمه تاتچه ها ،  : گوید می « محصوالت » ی کلمه ترای همچنین 

.  هم خانواده است « محصول » و « حاصل 

     دارای که ی رفع اشکال امالیی کلمه هایی تراکلمه ها  تیان هم خانواده ی تعضی از

.  است رفع اشکال مناسب یکی از روش های  حرؾ های یک صدا و چند شکلی اند

   

  گوش دادن نمودن ، دقت کردن ته توجه ، تاید ته دانش آموزان فهماند که نوشتن امال ، ، 

  .نیاز دارد  آن هاو آمادگی الزم کردن سکوت 

  ته تا خط خوش و امال کلمه ها را دانش آموز تاید یاد تگیرد که همیشه دقت کند تا

 .خاص ساعت امال نیست شتن کلمه درست نو، التته تاید توجه داشت . )  درستی تنویسد

 ) 

  گز نتاید هر.  دهندتررسی قرار مورد، کامال  می نویسندکه کلمه ای راهرآن ها تاید

:  حتی شرایطی فراهم می شود که .  نوشتن کلمه سرسری تاشدشرایطی فراهم شود که 

 . صامت خوانی کنندمتن امالی نوشته شده ی خود را خواسته شود  گاهی از آن ها= 

واسته شود ترای شناخت اجزای گاهی ته دلیل ضعؾ زیاد نوشتاری ممکن است خ= 

 (  . ه تزرگ هستندخصوصا کلمه هایی ک)  . کلمه، آن را جز کنند

الزم است ته ، مشکل نوشتاریدرصورت تروز، گاهی ضمن کنترل نوشته های آن ها= 

 تتا متوجه اشکاال، نگاه کنند تا دقت را و عتارات نوشته شده کلمه آن ها گفته شود 

... و. احتمالی آن شوند 
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از آن جا که در هنگام نوشتن امال ، دانش آموزان آمادگی تیش تری ترای یادگیری و 

دن دانش آموزان ته نوشته های و توجه دا ، تذکر از شکل امالیی کلمه دارند آگاهی یافتن

دانش آموزانی که .   کلمه پیدا کنندرک درستی از امالتا د آن ها را هدایت می کند ، خود

ته موقع ته آن ها و  کنترل شوند مستمراًا تاید ترای مدتی ،  دارندمشکل نوشتاری 

ؼلط ) .  را ؼلط تنویسندای شکل کلمه شرایطی فراهم شودکه د نتای.  داده شودتذکر

هنگام نوشتن امال احساس نیاز می وقتی دانش آموز در (. شود نویسی تاید جلوگیری 

آموزش های الزم داده زمانی که درمگر . )راهنمایی الزم ته عمل آیدتالفاصله تاید ، کند 

میزان وترای جمع آوری اطالعات ازمیزان یادگیری از ارزش یاتی ترای صرفا امال شد و

ای ،ممکن است گاهی تاتذکرساده تا توجه ته تفاوت های فردی(  .تاشد می آن هاپیشرفت 

.   طرؾ شوددانش آموزان ترنوشتاری تعضی ازاشکال 

 زتان آموزی و یاخاص نکته های متن امال ، کلمه هایی آورده می شوند که گاهی در 

دسته در گروه را این نکته ها تروز مشکل نوشتاری  . اندفارسی دادهای زتان قرارهمان 

ب ممکن است دانش آموزان اؼل. می دانند « آموزشی » ، از نوع  امالییاشکاالت تندی 

تشدید ، عالمت ، واژه ها مانند رسم الخط . شناخت آن ها دچار مشکل شوند  زیادی در

 : تطور مثال ... الؾ و الم ، الؾ مقصوره ، واو معدوله و 

 این کلمه در) . آمده تاشد ترای اولین تار « جلو » کلمه ی ،  ییمتن امالفرض کنید در

 آموزان ازدانش که قتلی آشنایی دلیل معلم تهلذا . ( دارد « اُا » صدای  «  اوو» حرؾ 

ته محض رسیدن ته آن ها عده ای ازتخاطر جلوگیری از ؼلط نویسی  ، داردخود  کالس

:  می گوید  ته دانش آموزان  هنگام خواندن متن امال  در«  جلو »کلمه ی 

   این  درتاره ی . تا آن آشنا شدید قتل  دادی است که از دارای قرارتچه ها ، این کلمه

 ی مانند کلمه ، هم « جلو » ی کلمه . توضیح داده شد ته اندازه ی کافی  نوع از کلمه ها

»   کلمه ی را تا ی جدید کلمه  و ی می دهدین تذکروقتی معلم چن)   .است « خود » 

اُا »  دارای صدای «  اوو»  این معنی است که در این کلمه حرؾته ،  می سنجد«  خود

» واژه ی قتال تا آن ها زیرا . است  ، اما تدون این که معلم مستقیم ته آن اشاره کند « 

(  . آشنا شدند « خود 

وقتی معلم مجتور می شود در هنگام خواندن متن امال ، تذکر تدهد تاید توجه داشت التته 

نه ارزش یاتی است «  آموزش امال»  راهنمایی کند ، این ته معنی موز را دانش آو یا 

  .  آن 

:  نکته 

ن دارند ، ته این است دانش آموزانی که توانایی خوتی در نوشتاؼلب اوقات اتفاق افتاده 

ته معلم کالس  دانش آموزان مشکل دارتعضی از معلم ته ذکرات ت و توجه دادن ها

معلم موجب تکمیل دانسته های دانش و تذکر  راهنماییدر صورتی که . اعتراض کنند 

:  ود ه شگفتها تاید ته آن اما  .هم می شود توانا آموزان 

  اولیه ی یادگیری در مراحل عده ای از دانش آموزان در کالس شما هنوز ،  تچه ها -

ولی عده ای از . دانش آموزی رخ می دهد  این اتفاق ترای هر. ستند هکلمه ها  امال 
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متن امال را ته درستی  قادرید تدون راهنمایی کردید و   گذراین مرحله  ازشما 

 .زودتر از این مرحله تگذرند چه هر هم تا این گروه م کمک کنیتاید همه  .تنویسید 

« یآموزش» در گروه اشکاالت این دسته از کلمه ها که وفراگیری الزم است آموزش 

ته جلسه ی کم ترتا این که .  انجام پذیردهای مناسب  تکلیؾتمرین و تا انجام دادن هستند

.   آموزش امال کشانده شود 

  ای رفع اشکال نوشتاری ترمستقیم راهنمایی های ؼیرتوضیحات وفقط گاهی ممکن است

چنین شرایطی هنگام قرائت  الزم است درتناتراین  . نتاشد موثرتعضی از افراد کالس 

د نظر نشان ته دانش آموز مورامالیی دشوارند کلمه هایی که از نظر امال ، شکل  متن

.  انش آموز جلوگیری شودداز ؼلط نویسی  تایدهمانطور که گفته شد زیرا . داده شود 

وقتی از ؼلط نویسی دانش آموز مطلع هستیم چه دلیلی دارد که او تاز هم ؼلط تنویسد و 

. دردی را دوا نمی کند ما ته قول معروؾ  این عمل. ؼلط گیری را انجام دهیم هم ما 

 : تطور مثال 

 

  معلم می داند دانش آموزان . آمده است « تعثت » واژه ی یی در متن امال فرض کنید

ی آن هم خانواده یا و این کلمه یعنی تا گفتن معنی .  می نویسند ؼلط آن رای نظر مورد

را روی تاتلوی کالس می « تعثت » ی لذا معلم کلمه .  مشکل تر طرؾ نمی شود، 

یعنی .  می دهندکل ظاهری مورد تجزیه وتحلیل قرارسپس کلمه را از نظر ش.  نویسد

:   معلم می گوید.  می شود شکل کلمه گفت وگو ی درتاره

« ب » تعد از حرؾ « ِا » در این کلمه صدای . روی تاتلو نگاه کنید  ته این کلمه در= 

کدام حرؾ آمده است؟   تا

تاید شکل آن را .  ه استآمد«  ثِ  »، تا حرؾ  توجه کنید«  س »تچه ها ته صدای = 

، شناخت  زمان نوشتن امال هم در، آن  اهده ی عینی کلمهمش)  . ته خاطر تسپارید

 ( . یادگیری کامل ترمی شود و. افزایش می دهد  کلمه را

کلمه  معلم ،  درتاره ی کلمه گوش دادمعلم ته توضیحات  کلمه را دید و وقتی دانش آموز

.   اما دانش آموز نتاید تالفاصله کلمه را در دفترش تنویسد.  درا از روی تاتلو پاک می کن

 :تا تگوید  تلکه از او خواسته می شود

 کلمه ی روی تاتلو چه تود؟= 

 چه حرفی نوشته شد؟  تا« ِا » صدای = 

 ...و تا کدام شکل نوشته شده تود؟ «  س »صدای = 

این پرسش و پاسخ و توضیح خواستن از دانش آموز مورد نظر ترای این است که تتواند 

 ته همین دلیل وقتی کلمه از.  دذهن خود مجسم کندر را«  تعثت »ظاهری کلمه ی شکل 

 توضیحات ولذا پس از  . این اتفاق رخ دهد تا مکث صورت گرفت ، شدپاک  روی تاتلو

 . پاک شده ، از دانش آموز خواسته می شود حاال کلمه را تنویسدتررسی شکل کلمه ی 

 می سازد ، امیدوار که مشکل نوشتاری دارند انجام دادن چنین فعالیتی دانش آموزانی را
اتفاقا این گروه از .  می کند دانش آموز ترقرار وتی تین معلم واتفاقا ارتتاط آموزشی خ. 

   وقتی لذا . دانش آموزان کم تر درتاره ی شکل کلمه تا معلم ارتتاط ترقرار می کنند 



 

82 
 

، موجب می شود صورت پذیرد مناستی تحلیل و شود صحتت آن شکل  وکلمه درتاره ی 
.  و هم چنین تا معلم ارتتاط پیدا کند  شناخت عمیقی از واژه ها پیدا کند دانش آموز

نمی توانند درتاره ی وقتی کلمه ای را می خوانند ، اؼلب مشاهده می شود دانش آموزان  
تا که دنمی دانن.  توانایی تررسی شکل ظاهری کلمه را ندارندیعنی .  کلمه حرؾ تزنند آن

، توانایی هایی فعالیت چنین لذا انجام .  تگوینددرتاره ی آن چه چیزی تاید دیدن کلمه 
.   می دهد دانش آموزان رشد دررا تحلیل کردن 

:  نکته 
 سعی در تالش و دانش آموز را از، معلم  ممکن است تعضی ها فکر کنند این عمل

. شاید تگوید هر وقت مشکلی داشتم معلم خود می گوید .  تاز می داردواژه ها   یادگیری 
ی ه تیش ترتوج دقت ودانش آموز در زمان نوشتن واژه ها حال این که همه می دانیم ، 

زیرا می . دارد زتان آموزی در ... نستت ته خواندن و یا پاسخ دادن پرسش ها ورا 
درست فکر آیا ،  آماده است که ته او گفته شود.  از شکل درست کلمه مطلع شود خواهد
.   و یا نه می کند

تاید قتل ازرسیدن ته مرحله ی امال اما نکته ای که نتاید فراموش شود این است که 
نویسی ،  

دانش آموزان این گروه تا انجام دادن فعالیت ها وتمرین های مناسب در زمان تدریس 
اشکال ... خواندن و نوشتن متن درس و مرور آن در کالس و انجام دادن تکلیؾ شب و

 در حجم وسیعآن هم دانش آموزان اشکال های نوشتاری  رفع نتاید. اندک ترسد ها ته 
اگر ته این مرحله رسید چاره ی کار ترای رفع اشکال  . ته این مرحله از آموزش ترسد

  . التته تاید توجه داشت تشخیص این عمل تا معلم است نه دیگران . همین است 
 

افراد ته هرشیوه ای راهنمایی کردن دانش آموزان را در مرحله  عده ای ازالتته همچنان 
ته اعتقاد این افراد کنترل کردن و . تا تردید می نگرند ( گفتن امال  ساعت) ی چهارم 

واز طرؾ دیگر هم ، خود . راهنمایی ، آن ها را متکی ته معلم و دیگران تار می آورد 
.  تاوری واستقالل آن ها را در نوشتار می گیرد 

اشکال چنین کالس هایی رسیدن ته مرحله ی توانایی نوشتاری و تر طرؾ شدن لذا در
التته ته شرطی . )  داشتتعد هم چنان ادامه تحصیلی گاهی تا سال . امالیی زمان تر تود 

.  خواهد تود  ماندگاردر ؼیر این صورت . که در سال تعد همان شیوه ها تکار ترده شود 
  )

اوال ترای این از طرؾ معلم اقدام چنین کاری ،  ته این نکته توجه داشت حال آن که تاید
  . است« آموزش امال » ترای در کالس  دانش آموزان ازدسته 

ی مختلؾ آموزش می شیوه هاتکارگیری که خواندن واژه ها را تا همان طور تنا تراین
:  مثال  دهیم و تکرار می کنیم ،

  . نندکتکرارهمان را می خواهیم دانش آموزان از  تلفظ می کنیم راو عتارات هاکلمه =  
خواندن وجود داشته تاشد ، مجددا خواسته می شود تا درتلفظ آن ها اگر اشکالی =  

 . ند نرا تکرار کعتارات و کلمه ها 
 . د نسپس خواندن را تکرار نمای. د نمی خواهیم ته خواندن دیگران توجه کن=  
 ... و . د نکناصالح می خواهیم تا اعراب گذاری تلفظ را =  
نتاید چشم زیرا  . آموزش دادته آن ها شیوه های مختلفی  تاهم  را نوشتن واژه ها تایدپس 

 ای کلمههرزمان که تناتراین .  اتتدایی تا شکل ؼلط کلمه آشنا شوددانش آموزان در
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 دیگر،تتوانند تخوانند و تنویسند  کهدانش آموزان مهارت می یاتند  و آموزش داده می شود
.  دنیازی ته این راهنمایی ها ندارن

 در موجب می شود.  رفع اشکال نوشتاری ازهمان اتتدا ته خوتی انجام پذیرداگرمراحل 
این تدان معنی  اما . تمرین ها کاهش یاتدانجام دادن  و هاکردن اهنمایی ر، تخش هایی 

صورتی که این در .  ، دیدگاه منفی داشته تاشیم چهارم نیست که نستت ته مرحله ی
دیگر مراحل آموزش  ازاهمیت و ماندگارترتا ، فنی،  از آموزش امال تسیارحساس مرحله

.  ستامال 
 

این روش ها در کالس های  ( حداقل تیست سال)نظارت از مدارس سال  دطول چن در
پیشرفت ،  ماه دو حداکثرپس از دانش آموزان زیادی.  استفاده قرارگرفت مختلفی مورد

، این  کسب مهارت نوشتنحتی در تعضی از کالس ها ته دلیل .  داشته اندچشمگیری 
تلکه . نخواهد تود یادگیری صوری ، ی آموزشچنین زیرا تا .  سرآمد دیگران شدند گروه

دانش  ، حافظه ی دیداری و شنیداریو قراردادها  ترروی کلمه هاکردن  تحلیل تجزیه و تا
از رسیدن ته پس این دسته از دانش آموزان اتفاقا  . شود می تقویت تخوتیآموزان 

.  نوشتن امال نداشتند  مرحله یراهنمایی درنیازی ته  توانایی الزم ، دیگر
 

  جایی در درهنگام نوشتن متن امال تهتر است ،  دانش آموزانی که مشکل امالیی دارند
تا .  کنترل کندرا درآن ها  ای کلمههرن نوشت، قرار تگیرند که معلم تتواند ته موقع 

 .   راهنمایی الزم ته عمل آید،  صورت تروز اشکال نوشتاریدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               و چشم تینا نیست  چه سود چون دل دانا         سرای مدرسه و تحث علم و طاق و رواق   

( حافظ ) 
 

: مانند . نکاتی تاید رعایت شود  ،دانش آموزان ی در تصحیح امال 

   هفتگی نوشته می شود و ترای ارزش یاتی توسط دانش آموزان امالیی که ته طور کامل

دانش .  تصحیح امال تاید تا حضور دانش آموز تاشد.  است ، توسط معلم تصحیح شود

.  معلم تنشیندتصحیح کننده و یا آموز تاید روی صندلی در کنار 

 

 د، ته کمک خو که دانش آموز نوشت امالیی رامتن تاید معلم ، امال هنگام تصحیح  در 

امالی دانش آموز را تا  ، تاید این تررسی و در . ، سطر ته سطر تررسی کنند آموزدانش 

.   متن اصلی امال که معلم تهیه کرده تود مطاتقت دهند
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  اگرنیاز  ، ، در صورتی که ته اشکالی ترخوردند ضمن تصحیح و مطاتقت دادن متن امال

 . درا ته عمل آورؼیره  ن واژه وتاید راهنمایی های الزم ترای نوشتار درست آمعلم تود 

مطاتقت هنگام التته گاهی در  ( . کتتی تاشد یا شفاهی و،  این راهنمایی هاممکن است  )

خود ته اشکال  دانش آموز،  نوشته شده ی دانش آموز تا متن اصلی امالامالی دادن 

گو ی  و اگر ته گفت . ارزش است تسیار تا، این توجه کردن .  می ترد پینوشتاری اش 

.  ی داردترختم شود اثر ماندگاری تین معلم و دانش آموز جانته  دو

 

  جدید و موثر راه های معرفی  و ارائه ی تازخورداز نتیجه ی کار و  توصیؾ مناسب

مینان خاطر تیان آرامش واط ، تاید تا اشکال نوشتاری دانش آموزترای ترطرؾ شدن 

.  را فراهم سازدرضایتی دانش آموزموجتات نانتاید، خصوصا درارائه ی تازخورد . شود 

.   سازد که گوشزد می شود تاید زمینه را ترای آموزش و یادگیری هموار ینکته های

  ترای تاال تردن حس اعتماد ته خود و نشان دادن توانایی های نوشتاری دانش آموز  ،

عتارت هایی را که ارزش  و آن دسته ازکلمه ها، کار کیفی یؾ نتایج صدر توالزم است 

 شاخص شودترجسته و ،  ته درستی نوشته شده استتوسط دانش آموز  امالیی داشتند و

اعالم  و .

.  گردد که چه خوب از عهده ی نوشتن آن ها ترآمده است

  

  خواندن و  ، اعم از یت های امالیی دانش آموزاثرات انجام دادن فعالترای نشان دادن

امالی خود که توانسته تود ترمشکل امالیی خود فائق قسمتی از هر است در ، الزم نوشتن

ته او کتتی و یا شفاهی ،  یا توانسته است کلمه های دشواری را ته درستی تنویسد، و آید

:   گفته شود

دقت کردی و تمرین های نوشتاری را ته درستی   درس ها خواندن متنچون در   -

را و عتارت ها ی جدید و دشوار خوتی کلمه ها ه بی نتواتاعث شد که بانجام دادی ، 

 ( .روند رشد خود مطلع می شود  دانش آموز از این طریق ، از)      . تنویسی 

 

  نوشتن امالی کلمه ها  درستمورد درقضاوت  ، تاید تراساس میزان توانایی فردی

مقایسه  اوهای قتلی  نستت ته نوشتهنتایج کار دانش آموز در هرامال تاید .  صورت پذیرد

کار هر تراین است که  تاکید پس.  چه اندازه پیشرفت کرده است مشخص گردد تا. شود 

میزان  حتی در جمع تندی و نتیجه گیری از. دیگری نه تا .فرد تا خودش مقایسه شود

مثال .  ه است تیش تر پرداخته شودته تعداد واژه هایی که درست نوشت ، رشد نوشتاری

:  شود اعالم ته دانش آموز در توصیؾ 

 یدرستته کلمه را   « 210 » ،  کلمه ی متن امال «  250»   از،  دانش آموز عزیز

.   نوشتی 
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  عالوه تر دقت در مقایسه ی کار  ، دانش آموز زمان تصحیح امال تا توجه ته این که در

الزم .  اشکال نوشتاری داردرفع  ، آمادگی تیش تری ترای یادگیری و خود تا متن اصلی

شود که دانش آموز ؼلط  است توسط معلم وقت تیش تری صرؾ تررسی کلمه هایی

ضمن و هم این که . دهند  تاید تا متن امال و یا کتاب درسی مطاتقتزیرا هم . نوشته است

تازخورد مناسب ، در پایان تصحیح تا توجه ته نوع اشکال  ، در تاره ی آن هاگفت وگو 

انجام فعالیت های نحوه ی خصوصا الزم است . ترای رفع هر نوع از اشکاالت داده شود 

.  ترای دانش آموز تخوتی توضیح داده شود و دلیل آن تازخوردی 

ی و تی ثمرکه ارزشی در رفع کارهای ؼیرضرورامال اوقات در زمان تصحیح اؼلب     

داری دوآن ها ختطور جدی ازتاید . ندارد انجام می گیرد دانش آموزان نوشتاری اشکال 

.   شود

 

: امال نادرست در تصحیح عادت های 

متاسفانه از . است  مناسب نا کاری،  آنیا زیر کشیدن روی کلمه های ؼلط و قرمز خط  -1

 .و از قتل معمول تود است  مدهآدرته عنوان عادت  دورهای گذشته 

 ، حتی اگر جلب می کند تینده ی دیگری را ته خود نگاه هر ،گذاری روی ورقه اثراین 

.   یک نگاه می تینندتا ، دیگران آن را چنین اتفاقی رخ دهد  نخواهددانش آموز 

.  ته رخ کشیدن ؼلط های نوشتاری در تراترحجم زیاد کلمه هایی که درست نوشته شد  -2

 .  جستجو کردرا در صورتی که تاید ته آموزش آن پرداخت و دلیل ؼلط نویسی کلمه ها 

3-  

 چه.  اندرز گویی ته دانش آموزانی که ؼلط امالیی دارند ، ، پنددادن نصیحت کردن

 : مثال ، شفاهی و یا کتتی 

 !عیب است کار ، این دقت کنی ، تاید ، دخترم پسرم -

 ؟نمی کنی  را جمعحواست  چرا ! تر توجه کن تیش -

 ...و ! ات کنندممکن است دیگران مسخره  -

 طرؾ کردن اشکال نوشتاری در اتتدایی تا پند وامال ویا تررشد در، ید توجه داشت تا 

را مطلوب و شرایط . خود یاد تگیرد تلکه تاید امال کلمه ها را .  اندرز صورت نمی گیرد

 .ساخت ، فراهم  توسط دانش آموزامال ترای یادگیری 

4-  

تو  که ،ها گ ترحضور تزرجمع دیگران و یا دردردن دانش آموز دارارسرزنش قمورد 

حال آن ... و .ساده نیستی قادر ته نوشتن کلمه های تکراری و، تو حتی  همیشه چنینی

 .  طتیعی استگاه گاهی که تروز اشکال نوشتاری در کالس درس 

ت -5

که مردود ...و، شأنی  ، زتانی ، اعم از امالییؼلط های  نتیه کردن دانش آموز در تراتر

 . است
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م -6

 :  مثال گفته شود.  اتهام قراردادن خانواده های دانش آموزان ورد سرزنش و

  . شما وجود دارد ، چنین اشکال هایی در نوشتار چون خانواده های شما تی توجه اند

خانواده ته نظارت  تاشدالتته اگرقرار .  در ته آموزش نیستخانواده قاکه در صورتی 

کردن  

،  ، نه خانواده را فقط معلم می گویدامال  . ته راهنمایی معلم دارد ، نیاز زدکارها تپردا

 .  آن ها از اهداؾ امال فقط نوشتن را می دانند زیرا

7-  

 .  افزودن ته حجم تکلیؾ ته عنوان جریمه دادن در مقاتل ؼلط نویسی در امال

8-  

 . امالیی نوشتن ؼلط های ازهریک روی  از تار چند 

 ی ته عنوان تازخورد وکه تمرین کردن ؼلط های امالیکالس ها مشاهده شداؼلب در

.  مطلوتی ندارد اثر ، کارصورتی که این در.  گرفته می شودو مناسب تکار راهکار مفید

متن امال ی تعدی هم ؼلط  دانش آموز در را ، که همان کلمه ها وان دیده شدزیرا فرا

.  ، نیازی ته تمرین دوتاره نویسی ندارند کلمه هاتوجه داشت تعضی از تاید.  شته استنو

قلم  یا ساده تودن و از کلمه ها ته دلیل دقت نکردن و یؼلط نویس است ممکنگاهی 

 .  تاشد... و یا سمعی و  افتادن

9-  

ورقه ی پایان تخریب کننده ی ذهن کودک در ، نامناسب و کنندهنوشتن عتارت های نومید

 مال هایی که ؼلط نوشتاری نداشتندگاهی درا ) . تاشد، که ؼلط های نوشتاری داشته  امال

،  تد نوشتی ، تد، تسیار خیلی تد:   مانند ( . ، چنین عتارت های نامناسب دیده شد هم

 ... آخر تاکی و  نداری ،، توجه  هستی ، حواس پرت دقت نکردی

، ته دلیل داشتن اشکال های نوشتاری  دانش آموزط کشیدن روی تمام متن امالی خ  - 10

 زیاد 

 .ؼیر قاتل تصحیح : و گاهی نوشتن عتارت 

11 -

ن آ دانش آموزده ، روی کلمه هایی که توسط تصحیح کنننوشتن شکل صحیح کلمه ها   

در نوشته ی اولیه تؽییر ترای اصالح و راصورتی که تایدزمینه در . را ؼلط نوشته است

نمایی  خود، ، نوشته های در دفترشان ته عنوان یک سند خطا  متاسفانه اما.  ایجاد کرد

دانش  اتفاقا فراوان دیده شدکه این دسته از . و ترای همیشه تاقی می ماند . می کند

 شان توسط دیگران رنج می ترندیته کار نوشتارچنین شرایطی از نگاه کردن آموزان در 

دانش آموزان ،  پس از تصحیح متن امال خت تاشرایطی را فراهم سا صورتی که تایددر. 

کردن ؼلط های امالیی خود ته اصالح تصحیح کننده ، تا مطاتقت دادن و توضیحات 

 .  تپردازند
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، چنین کارهای منفی ارائه شود ، فقط  وقتی درقتال انجام فعالیت نوشتاری دانش آموز

.  از دست می دهد نفس خود را اعتماد ته دانش آموز.  یأس و نا امیدی را تقویت می کند

زیرا حتی  . ، این نوع ؼلط نویسی ادامه دارد از طرفی وقتی تازخورد مناستی ارائه نشود

روی کلمه های  یا از تن درس ها رونویسی می کند وروی م زمانی که دانش آموز از

.   ، تاز هم شکل ؼلط کلمه را درنوشتار خود انتقال می دهد دشوار چند تار می نویسد

 تعیین کرد که انجام دادن آن ارزش امالیی داشته تاشدرا ترای آنان پس تاید فعالیت هایی 

.  از روی هرکلمه ی ؼلط چند تار نوشتن را تطور جدی حذؾ کرد روش تایدتناتراین . 

هنگام نوشتن و اضطراب را ، عجله درانجام کارتی رؼتتی درنتیجه ی این روش ، زیرا 

های مطلوب ته کمک تازخورد،  دانش آموز را قتل از نوشتن متن امال تاید.  همراه دارد

.  ترای نوشتن آماده کنیم 

میزان پیشرفت دانش آموزان در امال  واجرای روش ها ترای آگاه شدن از چگونگی 

نویسی،  

، در مدارس شهری و روستایی چند نمونه از متن امال دست نوشته ی دانش آموزان 

نکته ی قاتل توجه این است که وقتی تا .  ارائه شدتدون ذکر نام آن ها و مدارس شان 

محترم  انروترو شدم تا همکاری معلمها اشکال نوشتاری دانش آموزان در این کالس 

،   کالس ها

تازدید های در . گرفته شدتکارته دقت در مورد دانش آموزان  ی پیشنهادیروش ها

  یمکرر

.   می گرفتصورت  مشورت، معلمان  دائما تا داشتمکه از مدرسه 

آموزش ، عاملی گردید تا دانش آموزان فراوانی تتوانند مورد روش این پیگیری ها در

گاهی در کالس هایی این پیشرفت ته صد در صد .  ، پیشرفت کنند نوشتن امالخوتی درب

.   هم رسیده تود

ضعؾ تخاطر ترخوردم که دانش آموز پایه پنجمی ، در ماه آذر ته کالس ها دریکی از

 شخرداد سال قتلامتحان نهایی  دردرس امال،  « صفر » نمره یو کسب شدید نوشتاری 

سوال طرح که .  نهایی تودآن زمان ها اتتدایی درپنجم ی امتحان پایه )  . مردود شده تود

تا آن که مردود ی تود اما (  .تود  ش منطقهراداره ی آموزش وپروته عهده ی  آن از

تا توجه ته ارتتاط .  صفرگرفته تودنمره ی هم سال جدید (  آذر ماه)نوتت اول درامتحان 

 درتاره ی اوای پیشنهادی تا دقت کافی حل هراه  و روش هاخوب تین ما و معلم ، 

همان سال آن قدر پیش ترود که نوتت دوم امتحان  درتوانست این که  تا.  گرفته شدتکار

نمره  ،امالیی  دوازده ؼلطمحاسته ی تا لذا . تخش فراوانی از کلمه ها را درست تنویسد 

رشد او تا نوتت سوم امتحانات . درتاره اش ادامه یافت فعالیت ها . شد «  8 »اش 

هایی توانست در امتحان ن(  13 67) طوری که در خرداد ماه آن ساله ب.  چشمگیرتر شد

. ( گرفت  نمره ی تیست. ) ، متن امال را تدون ؼلط تنویسد پایان سال 

: خود سوال کرده ایم آیا تا ته حال ازدر پایان تاید گفت  

فقط تیست کلمه را ؼلط ، کلمه (  300،  200)از مجموع  ، چرا وقتی دانش آموز= 

. (  ندمردود توداین دانش آموزان نظام قتلی یاتی  ارزشدر ) تنویسد ناتوان می نامیم ؟ 
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. ( چقدر ته درست نوشتن کمک می کند ) چیست؟  آنواقعا دلیل منطقی = 

یک اصل ؼیر قاتل تؽییر است؟  صرفا توجه ته تعداد ؼلط ها ، آیا = 

... ودرست می نویسد چیست ؟ دانش آموز تکلیؾ آن همه کلمه هایی را که = 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همان ،  سخن هر چه گویی                          همان تدروی    ، نگر تا چه کاری 

تشنوی  

                                                                                               (

(    فردوسی 

نقد و تررسی نمونه امالی دانش آموزان اتتدایی 

 

 (درسی متن عینا از کتاب )  «الؾ نمونه » امالی دست نوشته ی دانش آموز  -1
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 ( 1381فارسی قتل از سال ترگرفته از کتاب متن )  «الؾ » نقد و تررسی امالی نمونه ی 

:  ته شرح زیر است  و دلیل آن اشکال نوشتاری دانش آموزنوع 

، ته شکل های  متن در این« از قضا » ، « دروغ »  ،« دروؼگو» کلمه های  -1

 .، ؼضا  درؼگو ، درق ، درغ:  مانند.  نوشته شدؼلط مختلؾ امالیی 

می   متن امال را آن است که وقتی دانش آموز اشکال نوشتاری حاکی از ین نوع ازا

معلم موقع ه بممکن تود تا تذکرحال آن که .  راهنمایی صورت نگرفت وکنترل ،  نوشت

» ، حداقل دانش آموزکلمه ی در زمان گفتن امال ارائه ی یک کلمه ی هم خانواده و

.   ته دو صورت نمی نوشتدر یک متن را « دروؼگو 

 را«  چند شکلییک صدا و» نشان می دهد که آموز ،  دانشاین نوع ؼلط نویسی 

می «  حافظه تصری»  ، ضعؾ دراشکال  این نوع ازدلیل تروز  . استنداده  تشخیص

«  غ »، ته جای حرؾ « دروغ » ی هاکلمه  یکی از نوشتن در دانش آموززیرا .  تاشد
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 « غ »از حرؾ «  ق »ته جای حرؾ «  قضا» کلمه ی نوشتن و در «  ق » ، از حرؾ

 . کرد استفاده

تلفظ کلمه ها را تسلط ندارد و یا این که تخوتی تعضی از کلمه ها درست تلفظ تر -2

 نوشته شد  « چویان »که تصورت «  چوپانی »کلمه ی :  مانند.  نمی دهدتشخیص 

 . 

 « حساسیت شنیداری»  یا تروز اشکال در ؼلط نویسی ته دلیل اختالل واین نوع از 

تد تلفظ کردن و  ، اؼلب ته دلیل دکنمی کلمه حذؾ در را دانش آموزحرفی وقتی  . ) است

 (   . یا سمعی است

در .  قلم افتاد از (مد ) هر تار عالمت.  دوتار تکرار شد « آمد »کلمه ی  ، متن امالدر -3

رفت تا قضاوت درست تری ارائه ن تکار ( مد )عالمت  نیزکلمه های این متن دیگر

را در اول کلمه فراموش « آ » می رسد دانش آموز قانون صدای  اما ته نظر. شود

اگردر موقع نوشتن اولین  لذا.  نیست مشکل چندان این قانونفهم التته .  کرده تاشد

« مد»ی دوم عالمت  کلمهدر مسلماتوضیح داده می شد یاو تذکراوته  «آمد»کلمه ی 

  .می نوشترا درست 

 . می نامند  «آموزشی » را این نوع از اشکال 

،  امالدرقسمت تعدی .  ؼلط نوشته شد«  گوسفندان »، کلمه ی  درسطر دوم متن امال -4

 . زیر استچند دلیل ته ؼلط نویسی این کلمه می توان گفت اما .  قلم افتاد ازاین کلمه 

 : مانند

  مشکل  ، چند صدایی هستندحروفی که یک شکل دارند اما ممکن است دانش آموز در

فراموش کرده « ، او ، ِو  اُا »  مختلؾ تا صداهای را« واو » حرؾ . ) داشته تاشد

«  آموزشی »این مشکل تناتر.  را ننوشت « واو» کلمه حرؾ  اینزیرا در (.  است

.   دارد

  کلمه ی تزرگی است  ی دوم اتتدایی ترای پایه«  گوسفندان »کلمه ی از آن جا که ، ،

می توان .  کنار هم نگهدارد ذهن خود دانش آموز قادر نتود اجزای کلمه را درلذا 

.   می تاشد «دیدحرکتی» خاطر ه این مشکل ب گفت تروز

  ممکن است لهجه ی یا . ) نظر تلفظ مشکل داشته تاشد از دانش آموزممکن است

.  دانش آموز مدرسه ی روستایی است زیرا این امال از.  خالت داشته تاشدمحلی هم د

.   است«  حساسیت شنیداری »ی ین مشکلچن( 

:   ادآوریی

و  . نگاه کند کلمه رااین خواسته می شد  ، از دانش آموز نوشتن امالتهتر تود هنگام 

گفته می شد این کلمه را ،  الزم تودحتی اگر.  را تخواند«  گوسفندان »ی کلمه  ، تاتانی

.   کلمه را تشخیص دهداجزای  تا تتواند تا تررسی هجی ، . جز کند

حروؾ را تشخیص نداده ، تعداد نقطه وجای آن در ترکلمه ها تیش در،  دانش آموز -5

.  را ندارد حروؾ تا یکدیگرمقایسه ی فی درتسلط کااو می دهداین عمل نشان .  است

» ته صورت  «  سوی» ، «  نجات »،  « چوپان » :  متن امال کلمه هایی ماننددر
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 را امالییاشکال  این نوع . نوشته شده است«  شوی»  ،  « اتنخ »، «  چویان

 .  دمی نامن «دقت » اصطالحا 

 گرگ گوسفندان او را درید »، «  زدفریاد  »:  هایی مانندعتارت ، متن امال  آخرسطردر  -6

این که دانش  یا و.  می رسد متن تا سرعت خوانده شدته نظر.  ه استقلم افتاد از  « .

ند آموز تسیار دانش آموز  اما آن چه تیش تر ته چشم می آید این است که.  نویس است کُا

 ،  هم که شده است ، یک تار پایان کار یا فرصت پیدا نکرد تا تتواند در جریان نوشتن و

 .  ته تررسی آن چه نوشته است تپردازد

دانش آموز در هنگام نوشتن ته  گیری از تروز چنین اشکالیالزم تود ترای جلو تناتراین

 ای ازتا کلمه هوقت داشت  تاید دقایقی.  تا نوشته اش را تخواند تذکر داده می شد،  امال

کلمه های از قلم افتاده در این متن مشکل همه ی ته دلیل این که  . قلم افتاده را تنویسد

کلمه هایی .  آن ها را درست تنویسدتعضی ازمی توانست  دانش آموز مسلما . ندنیست

.   چندان مشکل نتود، «  زد »، «  گرگ »، «  او را »، «  ماند »:  مانند

ته همین .  داردمشکل « شنیداری  »دانش آموز در اشکاالت نشان می دهد که التته این 

 مناسب خود را دارد اما این ضعؾ ها راهکار. کلمه ها را از قلم می اندازد است که دلیل 

 .  که در ادامه گفته خواهد شد. 

 ته، نویسی دانش آموزان  امال در ،دیگری  ترتزرگ ته عنوان معلم و یا هرما  : نکته

!!!  دننمی نویسکه   نه آن چه را . نیاز داریمآن ها نوشته های 

زیرا .  فراهم سازددانش آموز امیدی  نا امال نویسی زمینه را ترای ایجاد یاس و پس نتاید

ته نوعی اشکال در نوشته اش ، تا ؼلط گیری کلمه ها  ؼلط نوشته شودای وقتی کلمه 

.   های نوشتاری دانش آموز ته رخ او کشیده می شود

اشکال های نوشتاری ، همه نوع  آموز دانش اینمی توان گفت ،  پایان این تررسی در

: مانند .  دسته تندی شده را دارد

( شنیداری و  خواندن) ها کلمه شناخت تلفظ درست درتشخیص  -1

(  دیداری) «  ی هاچند شکل ویک صدا » تسلط نداشتن در تشخیص  -2

(  آموزشی )کلمه ها زتانی فراموش کردن قرار دادهای  -3

 ( دقت )... دندانه ، نقطه و: مانند تشخیص اجزای حروؾ  -4

:    نکته ی مهم

ارزش »تراساس امال ازهر حاصلنتایج  ترایاین مجموعه درارائه شده نقدکه درست است 

اما نتایج . سال های گذشته معمول تود که در است نمره گذاری یعنی همان معیار« یاتی کمی

می تواند ترای رفع اشکاالت نوشتاری ، دارد ی پیشنهادی فعالیت هاتکارگیری که مفیدی 

.  تسیار مفید تاشد 

ی تازخورد و تعیین فعالیت ارائه »  و« دانش آموزشناخت مشکل نوشتاری » تدانیم  تاید   

رویکردی تا هریاتی  ارزشانجام زیرا .  تستگی نداردیاتی  ته نوع ارزش« های مناسب 

 توجه مهم ی نکته سه ته تاید یاتی ارزش در پس. ته ارزشیاب اطالعات تدهد می خواهد 

:  داشت 

 آموز دانش اشکاالت نوع شناخت=       
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معلم  جانب از بمناس  تازخورد ی ارائه=  

آموز  دانش کردن تمرین ترای هایی فعالیت تعیین= 

»  یاتی تا رویکرد تطور ویژه ته ارزش( 9)و ( 8)امالی شماره ی دراست  هسعی شد

.  د وپرداخته ش« توصیفی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواندن ، در فارسیآموزش متن ، دانش آموز درهنگام  طوالنیترای مدتی پیشنهاد شد  -1
و تکرار  در اثر این مشارکت فعالتا .  تکار گرفته شود اًا مستمر ...و تلفظ کلمه هامتن و 
تلفظ او نحوه ی از هم ته موقع کنترل ، تلفظ درست واژه ها تا آشنایی عالوه تر، مناسب 

 . ( می کند ایجادعادت مطلوب ، کار مستمر  ) . صورت پذیرد

صرفا فقط  نتاید.  دمی دافعالیت های مختلفی انجام ، خوانی متن درسروانهنگام در تاید  -2

درست او در از کار کنترل خواندن وعالوه ترتلکه .  تاشدمتن درس از روی خواندن 

 : تاید ، دانش آموز  واژه هاخوانی 

    هردرسی جدید ته معنی کردن واژه ها . 

    تررسی شکل ظاهری کلمه ترای شناخت یک صدا و چند شکلی ها. 

    یافتن قراردادهای جدید درکلمه ها. 

   گفت وگو در تاره ی کلمه های جدید و دشوار. 

    پاسخ دادن ته پرسش های درس. 

    ادامه دادن همان جمله ی شفاهی تا و ترای کلمه های جدید یک جمله ی شفاهی تیان

مهارت درک تقویت عالوه ترتا . دکلمه ی دیگری را ته آن اضافه کنهر تاراین شرط که 

 .  پیداکند، تسلط تیش تری از واژه ها  مطلب

ترای رفع تازخورد ارائه شود که شب تکلیؾ تمرین هایی در،  طوالنی ترای مدتی تاید -3

 :  مانند .  تاشددانش آموز امالیی  ؼلط

  عم گذاری اته کمک نقطه شکل حروؾ کردن مقایسه ی از طریق «  دقت » تاال تردن

اتتدا یکی نقطه گذاری در این حروؾ که  مانند .حروؾ از تعداد نقطه و یا جای آن در

 است ، 

 ... ر ر ر  ،ح ح ح ح : مانند . اما تا نقطه گذاری تؽییر می کنند 

برای رفع اشکال هایی امالیی این دانش آموز چند 

. کالس اجرا گردید دربازخورد پیشنهاد شد که 

 : مانند
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  کلمه و یا افزودن اجزایی در حروؾ  در نقطه گذاریتؽییر متفاوت تاساختن کلمه های

گرم ، چارک زور ، روز ، زود ، خارک ، )  ...رور ، رود ، حارک ، کرم ، : مانند ها 

 ... (و

  خوار ،  )، ( خیش ، خویش ):  مانند ، متفاوت شکلتا  آوا هم های کلمه ی مقایسه

 ... و( قضا ، ؼذا  )،  ( خار

 حیاط ، حیات )  ،( خواست ، خواست ) : مانند کلمه های هم آوا  معنایی ی راتطه درک

) 

   ی جدید در هردرسقرادادهاکلمه هایی تا تشخیص ، 

  و .  دارند چند صدا یاحروؾ هم صدا واستخراج کلمه هایی که .... 

 چنینهمروان خوانی متن درس وزمان ویت درتوالی شنیداری الزم است درترای تق -4

جه تومورد  (اسمیه ویا فعلیه)و گروه نویسی گروه خوانی  ،فعالیت های نوشتاری 

 .  این مشکل را تشدید می کند، و نوشتن متن درس کلمه ته کلمه خواندن .  گیرد قرار

خوتی ته تاید ، تا متن اصلی  دست نوشتهو مطاتقت دادن در زمان تصحیح امال  -5

صورتی در.  شودداده تذکر ی ؼلط نوشته شدهکلمه ها درتاره ی ویژگی های درست

معلم نتاید شکل درست ) .  شودنوشته ورقه اش در زیر ، تازخوردکتتیکه الزم تاشد 

زیرا تا این نوشتن فکر می کند کارش را . تنویسد ، تاالی کلمه ها  تصحیح را درکلمه 

دست دادن مطاتقت خود تا دانش آموز تاید تلکه . در تصحیح امال تمام کرده است 

 ( . تفهمددلیل آن را و تا متن اصلی ، ته اشکاالت خود پی تترد  اشنوشته 

:  یادآوری            

انجام دادن فعالیت ها ، دانش آموز پس از دو ماه ی پیشنهادی روش هاتا تکارگیری             

.  پیشرفت چشمگیری داشت

  

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

دقت  ، آموزشی ، دیداری ، شنیداری:   از عتارتند اندکه نوع چهار امالیی های اشکال

روش های رفع قتل ازتکارگیری امالی دست نوشته ی دانش آموز، « ب » نمونه ی -2

 اشکال نوشتاری 
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« ب » ی  نمونه امالی تررسی و نقد

: است  زیر شرح ته آن دلیل و آموز دانش نوشتاری اشکال نوع

 : کلمه هایی مانند . دارد اشکال کامال ،  در تشخیص تلفظ درست واژه ها  -1

سوالخ             سوراخ      ...پرتانه          پروانه      ...اتریشن               اتریشم

        ...
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 ...ناخ             نخ          ... تتریل            تتدیل   ... می دانی           می دانید 

 . شد نوشته ؼلط امال ، درمتنکرما  کرم ها             ...محمولی   معمولی          

مشکل تطور جدی این اشکال های نوشتاری نشان می دهد دانش آموز ، در تلفظ کلمه ها 

خوب ممکن است کلمه ها را حتی و یا تلفظ می کند و نادرست تد  تسیار کلمه را . دارد

 . است  تسیارکم «حساسیت شنیداری » یعنی .  نشنود

 زیرا.  درک نکرده استسطح وسیعی درشکل اند را  کلمه هایی که دارای یک صدا وچند -2

 (مهکم             محکم) :  مانند .  این گروه را ؼلط نوشته استکلمه های زیادی از 

 ( لطیؾ           لتیؾ)   ( تتیعی              طتیعی(  )  حریر          هریر)

 می توان ته راحتی قضاوت کرد که دانش آموز کلمه هایی تا یک صدا و چند شکلی را 

درست نوشت ته این دلیل است که از این گروه کلمه هایی را که ازتعضی .  نمی شناسد

ته دانش آموز  ارائه شده است وتدون تؽییرات  واز متن کتاب درسی  امال عینااین متن 

« دیداری » این اشکال ها از گروه )  . توده است حفظوار طوطی را  آن هااحتمال زیاد 

( .  است

می ته نظر . متن دیده می شود  راوان درهم ؾ«  آموزشی »نوع  اشکال نوشتاری از -3

 : مانند .  قرار دادهای زتان آموزی را فراموش کرده است و یا نمی دانددانش آموز  رسد

 نوشته است«  اوو» حرؾ شنیده است آن را تا « اُا »  وقتی در کلمه ای صدای  . 

... و  کوشته        کشته        ...  توخم   تخم          : مانند 

  کسره در صفت و موصوؾ و یا مضاؾ و مضاؾ الیه نادرست تکارگیری. 

(  ترگِ  )ترگه  (  ...  قتلِ  )قتله  ...   ( اتریشمِ  )اتریشنه ... (  داستانِ )داستانه : مانند 

 و.  نتاید یک راه را ترای یادگیری امالی کلمه ها تکار ترداین اشکاالت نشان می دهد ،  -4

 آموخته ها ویاتی از چنین نتاید نوشتن امال توسط دانش آموزان را فقط تا هدؾ ارزش هم

ت منفی اثرا ، زیرا اگر تا این رویکرد ادامه یاتد.  کرد تعیین میزان توانایی آن ها قلمداد

نشان داد ، وقتی تجرته ی سال ها معلمی .  در دانش آموز ته همراه دارد و ماندگار را

او ته صورت نویسی در ، تی توجهی و ؼلط  کلمه ها را ؼلط تنویسد دانش آموز کرارا

 .  عادت در می آید

» ، « آیا » : ها مانند که ساده ترین کلمه ، دانش آموز ته نقطه ای رسید این امال در

 حال این که دانش آموز صداهای زتان فارسی را می شناسد.  ؼلط نوشته استرا « ترگ 

است کلمه هایی  حتی توانسته .ه است تکارترددرکلمه ها حروؾ زیادی را ته درستی . 

ته ته همین دلیل گؾ)  . و یا یاد تگیرد. را حفظ کند... و«  می گذارد» ، « ؼذا»  :مانند 

     . (می شود تاید ته آموزش توجه داشت 

از دست دادن حس اعتماد ته نوشتار را می توان در تزرگ ترین مشکل این دانش آموز  -5

 گیری ؼیرالتته تکار.  مشهود است که تخوتی درنوشته ی دانش آموز . دانست خود

ن متن ای در.  امل اصلی تروز این مشکل استوعیک از کلمه های تکراری ،    معمول 

، که اتفاقا دانش  تار(  6)کلمه ی کرم های  شد وتکرار  تار( 10)کلمه ی اتریشم  ، امال

 یک امال، وقتی در. وآن ها را ؼلط نوشت  . تود ناتوان درست شکل تشخیص در آموز
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تو : حتی خودش ته خودش خواهد گفت  ، کلمه را تنویسد نتواند دو تار( 16) امجموع

 !!! نمی توانی 

:  وقتی متن امال :  یادآوری

  کوتاه انتخاب شود. 

 متناسب تا زمان کالس درس تاشد . 

 حجم متن امال تا توان جسمی و فکری کودک هم خوانی داشته تاشد . 

 ترای را شرایطی تواند می ...و.  تاشد ی خوشایند داشتهشروعی جذاب و پایان 

  ، کنترل

 . ایجادکندمعلم هم  راهنمایی و نظارت

، ته  ته صورت عادت در آید داشت که اگرؼلط نوشتن دانش آموزتاید ته این نکته توجه 

:  قول معروؾ 

،  وقتی شکل ؼلط در ذهن کودک جای گیرد« .  ترک عادت موجب مرض است» 

.   تیش تر وقت می گیرد ترطرؾ کردن اشکال نوشتاری چند تار

پایه ی لؽت  ، تر اشارهزتانی و ته جای الگوی« ب »  ونه یامالی نم :می توان گفت 

.   ه استو تکرار پذیر تنا شد مصرؾ های پر

 اجرا کالس در که شد پیشنهاد تازخورد چند،  آموز دانش این امالیی های اشکال رفع ترای

:  مانند.  گردید

انجام از طریق  ترای مدتی طوالنیدانش آموز  ،متن درس ها رزمان آموزش خواندن د -1

تلفظ درست او .  ه شودته گوش دادن وتکرار کردن واژه ها وا داشت ،دادن فعالیت هایی 

از کردن پیدااطمینان  و یافتن دانش آموزالزم است ترای تسلط .  زمانی کنترل شود هر در

یا  خواسته شود کلمه هایی که ارزش امالیی دارند و از او،  نحوه ی تلفظ درست کلمه ها

نیازی ته اعراب ، وقتی تسلط پیدا کرد . )  کنداعراب گذاری ترای چند مدتی را  دجدیدن

 . ( گذاری نیست

مرحله ی مرور خواندن دانش آموز در، الزم است  متن درس عالوه ترزمان خواندن -2

ارزیاتی  تا . داشته تاشدمشارکت فعال  ، هردرسو تکمیلی ویژه انجام فعالیت های و

 را دانش آموزشناخت  تسلط وعاملی شود که  ، فرایند کارحضور همیشگی درو مکرر

درسی عادت تا مطالب  که دانش آموزطرفی هم تتواند شرایطی ایجاد کنداز . هد افزایش د

او (  . وز تا واژه ها ی درس تیگانه توددانش آماین نتایج نشان داد  ) . انس تگیردو کند

تلؾ ته تررسی ، تحلیل، مقایسه مخعاد بادردرس ، ها و عتارات هرکلمه درتاره ی  تاید

مسلط ،  درس متن خواندنتا فقطنمی تواند  آموزیچنین دانش .  حتی نوشتن تپردازدو

 : تاید خواندنتر عالوه تلکه . شود

 

    تپردازد ها شکلی چند و یکصدا شناخت ترایها  کلمه ظاهری شکل تررسیته  .

    کند را پیدا ها درکلمه جدید قراردادهایکالسی ، ته عنوان تکلیؾ و فعالیت  . 

   وگوکند گفت، تا دیگران  دشوار و جدید های کلمه ی درتاره . 
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    دارند صدا چند یا و صدا هم حروؾ کهکند اقدام هایی کلمه استخراجته .  

    مانند .  زیر را انجام دهدتمرین های ره ی اضافه سکتکارگیری تسلط در وشناخت ترای

 .خواندن هر عتارت زیر و سپس نوشتن هر کدام از آن ها : 

 داستاِن کوتاه =  

 لتاس من =  

 .... درخت حیاط و=  

 : ، تاید ته چند نکته توجه کرد مانند درهنگام نوشتن امال -3

 . دانش آموز درجایی تنشیند که ته طور مستمرکار نوشتاری او کنترل شود=  

.  کند را تکرارکلمه ها  ، ع نوشتن امالموق درنتاید  آموزته دلیل مشکل تلفظی ، دانش =  

در صورت تکرارکردن کلمه ها از جانب دانش .  فقط ته تلفظ معلم گوش دهدتاید تلکه 

 . تلفظ او را کنترل کند آموز ، معلم تاید 

 .  تکرار کند را که شنیده است تلندکلمه ای  ، تا فرمان معلم گاهی قتل از نوشتن=  

 .  کلمه ای را ؼلط ننویسددر زمان امال نویسی تگونه ای عمل شود که =  

 می کنند ای پیشنهادعده :  مثال.  تدهدذکر ته موقع ت ...و دادهارخواندن قرا معلم در=  

اتتدا تدون ،  موصوؾصفت ویا درمضاؾ ومضاؾ الیه و ترای نوشتن کسره ی اضافه

داستان ، :  اتتدا جدا خوانده شود ، مانند یعنی ) . خوانده شودو عتارت هرکلمه  کسره

ترای پایه ی اول  این شیوه التته (داستاِن تلند . سپس آن را ترکیب شده تخوانند ... تلند

 پایه هادر دیگر اما نتاید .است فقط ترای تازخورد قاتل قتول ، آموزش ازآغآن هم در

ند که کلمه را درست تلفظ ترسزیرا تاید ته این مهارت .  مر ته کارگرفته شودمست تطور

   .کنند 

نتایج نقد و تررسی و  پس از« ب » آموز  دانش ی نوشته دست امالی« ج » ی  نمونه   -3    

 نوشتاری   اشکال ترای رفع تکارگیری تازخورد



 

98 
 

 
 

 

 «ب » تازخورد امالی دانش آموز  تکارگیریحاصل « ج » امال   

مان ، در ز ی پیشنهادیتا تکارگیری روش ها.  یاتی است از نوع ارزش«  ج»ی امال

در  ،و امالی آموزشی  ای مناسبهمچنین انجام تکلیؾ هو آنو مرورخواندن متن درس 

راهنمایی معلم  و تذکررا تدون متن این امال توانست ، دانش آموز  ماه مدت نزدیک ته دو

.   تنویسدته عنوان امالی ارزش یاتی 
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فعالیت های تازخوردی .  کم شداشکال های نوشتاری او تسیارکه مشاهده می شود همانطور

چشمگیری داشته  تاثیر( ؼیراز زمان امال گفتن ) رفع اشکال روش های ازرسه مرحله د

:  مثال ته طور.  است

 زیرا این کلمه ها . طرؾ شدتر«  شکلی ها چند و یک صدا »گروه  مشکل نوشتاری از 

 ...علؾ و...  عصر..  مواظب ..صخره  ..مشؽول : مانند . را درست نوشته است 

 تا ته نظرمی رسد هنوز ممکن است اما  . مشکل تلفظی ترطرؾ شد ی ازحجم زیاد

.  دقت الزم را ته دست نیاوردهنوز یا این که  و. شته تاشد حدودی ؼلط سمعی ادامه دا

« و کجاست افسوس » کلمه ی  ) . تشناسدرا ولی این توان را دارد که اجزای کلمه 

. (  نشان از وجود مشکل تلفظی است

 اُا » صدای  تا«  اوو» مانند حرؾ .  مشکل یک حرؾ دارای چند صدا ، کامال حل شد »

...  و«  خوردن »، «  تخورم »، «  خود »در کلمه های ، 

 اشکالی در این راتطه مشاهده نمی شود و.  قراردادهای زتان آموزی را شناخته است   .

زیرا از .  کار دانش آموز نشان می دهد او متن امال را تا آرامش خاطر نوشته استنوع 

.  دو اشکال جزیی دارد یتلکه یک.  ختری نیستامالی قتلی خط خوردگی ها و تد خطی 

.    امیدوارکننده استترای دانش آموز عتارت پایانی معلم هم التته 

 قتلسال های م می شدند ، خت هه «» در پایان کلمه هایی که ته « ی » نشانه ی  : نکته

» ته جای کلمه ی  « ةنخا» : مانند . کوچک شده در تاالی نشانه می آمد  1380از 

« خانه ی   

رفع روش های تکارگیری  قتل از ، امالی دست نوشته ی دانش آموز « د» نمونه ی -4

 اشکال نوشتاری 
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« د » ی  نمونه امالی تررسی و نقد

: است  زیر شرح ته آن دلیل و آموز دانش نوشتاری اشکال نوع

، وجود خدشه های فراوانی است که در   آن چه تیش تر از همه ته چشم می خورد -1

در انجام  دانش آموزعالوه تر این که این رفتار نشان می دهد .  متن امال موجود است
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طراب و اض حس اعتماد ته نفس را از دست داده استاما واقعا ، کار تی نظم است 

در ته همین دلیل .  کلمه ها مطمئن نیستشکل یا نتودن  ته درست تودن و. دارد 

 .  آرامش خاطر نخواهد داشتزمان نوشتن 

ته همین دلیل در نقطه گذاری و . در امال مشاهده می شود « دقت » مشکل از نوع  -2

 .  فراوانی دارداشکال  ...نوشتن دندانه ها و

تنوین در :  مانند. فراموش کرده است را سال قتل خوانده شده ی قراردادهای جدید و  -3

یا کلمه ای که تاید متصل .  نوشته است« مسلن » که ته صورت « مثال » کلمه ی 

( رسم الخط ) . نوشته شد « تی آوری» ته صورت « تیاوری » یعنی کلمه ی . تاشد 

 ... و

تزرگ  هایی که کلمهاجزای  خصوصا و. د مشکل دار درست کلمه ها ص تلفظتشخیدر -4

 انشاه..، انشای رزمندگن ..رزمندگان: مانند .  کنار هم قراردهدرا نمی تواند در هستند

 ...و

 مانند.  شناخت کلمه هایی تا حروؾ یک صدا و چند شکلی دارداشکال های زیادی در -5

«  حثله »...  « مثل »ته جای «  مصل » ... « ضمن »ته جای «  زمن »کلمه ی : 

...  و « حوصله »      ته جای

تیش ترین نوع اشکال نوشتاری  ،جمع آوری شده  آمارنتایج کاردانش آموزان و: یاد آوری 

تایید  «ها شکلی وچند یکصدا» زمینه ی  دراتتدایی  اول ؼیراز مختلؾ های درپایهرا 

  .می کند 

توانست این دانش آموز . هایی که مورد نظر تود تکار گرفته شدمدت دو ماه تازخورد ته  

اشکال نوع هرخالی از، امالیی تدون هرگونه راهنمایی« ه » امالی نمونه ی در 

نوشتاری را 

.   تنویسد

 که شده پیشنهاد تیش ترین تازخورد آموز دانش این امالییهای  اشکال رفع ترای 

:  گردید عتارت تود از  اجرا درکالس

دادن  انجامته  آموز دانش این ، خواندن مرور ی مرحله درس و متن خواندن زمان در -1

فعال  مشارکتگردید  موجب همین امر. د وا داشته ش هردرسدر  یا ویژه های فعالیت

در  را او شناخت و تسلط ، فرایندکار در همیشگی وحضورمکرر  ارزیاتی. داشته تاشد 

عالوه اقدام این فعالیت طرفی  از .داد  افزایش واژه هاو ویژگی های شکل ظاهری 

فراهم  مطلوتی را شرایط،  درسی فتن تا مطالبرگ انس وردن ک عادت اثر گذاری درتر

 و ها کلمه ی درتاره تاید او زیرا.  درس را تررسی کندمتن ته خوتی  که تتواند ساخت

راتطه ی معنایی  تحلیل ، شکل ظاهری تررسی ته مختلؾ اتعاد در ، درس هر عتارات

چنین .  تپردازد نوشتاریهای تمرین در نهایت انجام  و...،  ی آوایی مقایسه ، یتلفظ و

شناخت  ، در درس متنسطحی  خواندن یکی دو تار تا فقط تواند نمیدانش آموزی 

:  تاید ترخواندن عالوه تلکه.  شود مسلطویژگی های کلمه 

 تپردازد ها شکلی چند و یکصدا شناخت ترای ها کلمه ظاهری شکل تررسی ته  .
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 پیداکند را ها کلمه در جدید قراردادهای   .

 و گفترا ترای دیگران تلفظ کند ودرتاره ی آن تا دیگران  ودشوار جدید های کلمه 

.  کند گو

 ویژگی های خاصی دارند که در متن تپردازد هایی کلمه استخراج ته   .

:   مانند کرد توجه نکته چند ته تاید ، امال نوشتن هنگام در   -2

.  شود اوکنترل نوشتاری مستمرکار طور ته تنشیندکه جایی در آموز دانش= 

.  تدهد تذکر موقع ته ...و دادهارقرا درخواندن معلم=  

.  تپردازد درتکلیؾ نوشتاری تاید تیش تر ته یافتن واژه ها و تررسی شکل نوشتاری  -3

.   دارند را که کلمه های مورد نظریاز متن درس نوشتن جمله هایی  :  مانند

     جدیدی دارند  که قرارداددر متن درس یافتن کلمه هایی  .

    تا دیگر کلمه هاکلمه های جدید مطاتقت دادن   .

 شکل نوشتاری اشتراک دارندقراردادن کلمه هایی که در یک مجموعه ویا درجدول در 

... و. 
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پس ازنتایج نقد و تررسی و « د » آموز  دانش ی نوشته دست امالی«  ه» ی  نمونه -5

 نوشتاری   اشکال ترای رفع تکارگیری تازخورد

 

 
 

« د » آموز  دانش امالی تازخورد تکارگیری از حاصل ی نتیجه«  ه» امالی  

 زمان در ، پیشنهادی های روش تکارگیری تا.  است یاتی ارزش نوع از «ه  »امالی 

 ته نزدیک درمدت ، مناسب های تکلیؾ انجام چنین وهم آن مرور و درس متن خواندن

 که طور همان.  تنویسد معلم راهنمایی و تذکر تدون را آن توانست آموز دانش ، ماه دو
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 درسه خوردی تاز های فعالیت.  شدحذؾ او نوشتاری های اشکال شود می    مشاهده

 ته.  است داشته چشمگیری تاثیر ، گفتن امال زمان از ؼیر اشکال رفع ی مرحله

:  طورمثال 

 های کلمه زیرا شد ترطرؾ« ها  شکلی چند و یکصدا »گروه  از نوشتاری مشکل 

عمل  ...فضیلت ... ب عر... اصحاب : مانند .  است نوشته درست را متن در موجود

... صالح و ...

 شد ترطرؾ مشکل تلفظی ته نظر می رسد  .

 شود نمی مشاهده راتطه این در اشکالی و.  است شناخته را آموزی زتان قراردادهای 

تر ، خشمگین ،  یی ، گرامیخوشرو: تا توجه ته نگارش کتاب درسی کلمه هایی مانند . 

 .  را درست نوشت... خواند ، خود ، خوش و: یی مانند کلمه ها گو و گفت

 از زیرا.  است نوشته خاطر آرامش تا را امال متن او دهد می نشان آموز دانش کار نوع

 آموز دانش ترای هم معلم پایانی عتارت التته.  نیست ختری تدخطی و هاکاری خط  خط

.   است کننده امیدوار

مشکل نوشتاری  یم که اتتدا علت یاتی از تروزتاشمدیون کسی  تاید همه ی این نتایج را

 ساز تهیه می کندرکاسپس تازخورد مناسب و . می دهد قرارکار دستور در را دانش آموز

.  درست قرار می دهد مسیر دراز طرفی دانش آموز را هم ترای درست نوشتن . 

متن  ازرا که نوشت ،  پس از تکارگیری تازخورد ها تدترین امالیی«  » هدانش آموز 

که  اشکال هایی وجود داشتکه آن هم . مورد اشکال داشت ( 5) درمعلم ساخته تود که 

.   ندداشتچندان اهمیت امالیی ن

متن این امال ها اکثرا از . ضروی است در امال تاید ته نکته ای اشاره کرد که رعایت آن 

متن  

کالس درس و در پایه ت دراوقاتر تیش)  «» ه ، مانند متن نمونه ی کتاب درسی است 

 هستند یدرسکتاب عتارت های  عینا همان جمله ها و، متن امال  اول اتتدایی های ؼیراز

لذا این احتمال وجود دارد که هنوز این . داده نشد ی کتاب هیچ تؽییری درجمله ها (  .

را طوطی وار حفظ کنار هم آمدند از متن درس که در، کلمه هایی دسته از دانش آموزان 

.   کرده تاشند

رای جلوگیری از این اتفاق و قتال گفته شد بدر ویژگی های متن امال ، ته همین دلیل 

از مجموعه ی  ، کالس درستاید هرچند وقت در تعیین موقعیت واقعی دانش آموزترای 

از محتوی آموزش داده شده ، متنی توسط معلم ساخته شود که ویژگی های مورد نیاز 

:   لیقب

قراردادها ،  =    

 تلفظ واژه ها ، =  

 . آن لحاظ گردد  در... یک صدا و چند شکلی ها و=  

ته در شناخت کلمه ها تا از این طریق ارزیاتی درستی از میزان فراگیری دانش آموزان 

اخته تهیه شود مفید ترای درس جدیدی که داده می شود ، متن معلم سالتته اگر.  عمل آید

.   خواهد تود
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عتارت های یک ویا چند  و ته کمک کلمه ها این کهیعنی ،  متن معلم ساخته ازمنظور

های کتاب درسی تندی تا جمله  ته ظاهرکه ، جمله های جدیدی ساخته می شوند درس

رسی ودرک سطح کتاب د مفهوم آن در و اما معنی . ترکیب جدیدی ساختند اوت دارند وتؾ

 در ترای ترنامه ریزی کردن تهتر متن معلم ساخته شرایط را . فهم دانش آموزان است و

.   فراهم می سازدتازخورد دادن ته دانش آموزان 

 

 

 

 

تکارگیری روش های رفع  ، قتل از امالی دست نوشته ی دانش آموز« و » نمونه ی -6

 اشکال نوشتاری 
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« و » ی  نمونه امالی تررسی و نقد

: است  زیر شرح ته آن دلیل و آموز دانش نوشتاری اشکال نوع

 منظم  مرتب و نا خط نا و خدشه ها ، وجود همه ته چشم می خورد از آن چه تیش تر -1

ممکن است عالوه تراز دست دادن حس اعتماد ته نفس ، اصول را در . دانش آموز است 
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در دلیل ته همین . ، فراموش کرده تاشد نوشتن کلمه ها حرکت درست دست ترای رعایت 

 . نخواهد داشت هم آرامش خاطرزمان نوشتن ، 

 .  تخوتی نوشته نشدند... و«  مجتور » ،«  تجنگند »، «  من »: هایی مانند  کلمه  -

، شکل اولیه ی نوشتن دندانه ها  مین دلیل در نقطه گذاری ، سرکج ،ارد ته هند « دقت»  -2

 : مانند .  اشکال فراوانی دارد ...وکلمه 

را « ن» نقطه ی « محسن »کلمه ی در. دندانه کم گذاشت«  یادداشت »کلمه ی در= 

 را ته صورت« حرفی»کلمه ی . قراردادسرکج اضافی « تانکهای»درکلمه ی .  نگذاشت

 . نوشت« جرفی»

قراردادهای جدید و آن هایی را که در سال قتل خوانده زیرا . دارد « آموزشی » اشکال  -3

نوشته « اوو» حرؾ  تا که« اُا » چون صدای . کرده است نوشتن رعایت ن را در است

 یا،  مورتب ... دوشمن  ، مرتب ... دشمن  :مانند . نادرست نوشته است  را می شود

 مثلِ... مثل : مانند  آخرکلمه در(  ه )صدای  شناخت

:   یادآوری

 تیش ترین اشکال ، یک صدا و چند شکلی ها یعنی شناخت « دیداری » اشکال از  تعد

.  است « آموزشی » انش آموزان از نوع د

، کلمه هاتعضی از تلفظ درست  زیرا.  هم مشکل نستتا زیادی دارد «شنیداری » از نوع  -4

   تلفظ  دارای اشکال های سمعی در . نمی دهد تشخیص ته خصوص کلمه های تزرگ را

 .  اجزای کلمه هایی که تزرگ هستند را نمی تواند در کنار هم قراردهد. کلمه ها است 

... پشیمان    -گفی  ... کافی    -جنپوری  ... جمهوری    -سپا . .....سپاه : مانند 

پشمان      

. ..وخترنکهاری ... ختر نگاری   -خواند   ... خواندن   -صحتحت    ... صحتت 

 چند و یکصدا حروؾ تا هایی کلمه شناختدر. دارد« دیداری»  زیاد از نوع اشکال  -5

 :  یها مانندکلمه. دچار مشکل است  شکلی

زمن  ... ضمن = شوار     ... شعار = قوقا     ... ؼوؼا =      صیع... سعی = 

 : یادآوری

اتفاقا . محسوب می شوند ( 2)جز نشانه های ، در فارسی چند شکلی ها  و یک صدا

 زیرا چندان پر. ساده تراست (  1) نستت ته نشانه ی  نشانه هانوع از آموزش این 

انگشت های یک دست هم  یک درس ازشان در داست تعداممکن حتی .  تسامد نیستند

ته شیوه ی تاید فارسی مهم این است که در زمان خواندن متن درس .  تجاوز نکنند

و یا کلمه ویژگی در تاره ی گو کردن تا گفت ومثال . آموزش این نشانه توجه جدی شود 

تاید در متن درس ... ومتن  آن از تین واژه های پیدا کردن، آن تررسی شکل ظاهری 

اما چون . ( این دسته از کلمات تا این شیوه ی آموزش آموخته می شوند . ) دیده شوند 

ته این نکته تطور جدی فارسی پایه های تعدی کتاب پس از آموزش در پایه ی اول ، در 

. تروز می کند و خود را نشان می دهد در نوشتار نمی شود ، اشکاالت زیادی  پرداخته
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سعی وتالش تلکه  . تی تفاوت ته کارش نتود که اونشان می دهد آموز دانش اینی امال

تخوتی ترای او گروه از واژه ها ، اما زمینه ها ترای درست نوشتن هر  ، داشته است

را درست که ارزش امالیی دارند های دشوار اوحتی توانست تعضی ازکلمه.  فراهم نشد

» ، «  رزمندگان » ، « تعد » ، « موضوع » ، « نفع» ، «  تعریؾ »: مانند .  تنویسد

...  و« تعداد 

را ؼلط ...و« کافی » ،  «خواندن » ، « سپاه»:  کلمه های ساده ماننداما تعضی از

.   نوشته است

اما تایداز .  ی وار حفظ کرده تاشدالتته ممکن است تعضی از کلمه های مشکل را طوط

موقع نوشتن  چه تسا اگردر.  ر نوشتن استفاده کردقوت دکار او ته عنوان نقطه این 

یا یک تار دیگر ته شکل  و د که واژه ی مورد نظری را تخواندتوجه اش جلب می ش

... یا تگوید چه نوشته است و ا کلمه ای را تررسی کند ودیا مجد ظاهری آن نگاه کند و

.   چنین کاری صورت نگرفتته نظر می رسد . شد می  طور یقین تردقت او افزوده ه ب

یی امال  !!چه فایده ای دارد؟پایانی نوشتن امال ، ترای دانش آموزانی از این دست ** 

 هدفی چه ، شودتکرار این عمل  تارها د ونرا تنویسکلمه شکل ؼلط آن ها  گفته شود و

!!  تردارد؟ در را

:  که مشاهده شده تود تعمل آمداز کار این دانش آموز هایی که ته طور مستقیم سی ردر تر                

 اتفاقا . ددرس انجام می دا از روی متنرونویسی محض تکلیؾ شب ،  ته طور سنتی در

       ؼلط هایی امالیی  را همراه تاها دروس ، رونویسی دیگرزیاد تکلیؾ در دلیل حجم ته 

.   می نوشت

چون تا .  ترای این دسته از شاگردان سمی تیش نیستتاید توجه داشت حجم زیاد تکلیؾ      

 ، نا اختیار دارد در شب یک در هردرس های انجام دادن تکلیؾ وقت کوتاهی که ترای

تدون جستجوگری ، تناتراین . ار می گیردقرکارتکلیؾ محورانجام آگاه سرعت درخود

این عجله کردن . می گیرد  صورت نوشتن کار  ...تحلیل ، تررسی های منطقی و تجزیه و

 حتی ساده رای از قلم انداختن تخشی از متن و ؼلط نویسی شکل کلمه هازمینه را ب، 

فعالیت گرفتن تکلیؾ از نوع رونویسی ، تدون در نظر. ) فراهم می سازدترین آن ها را 

. (  های مناسب و مکمل مفید واقع نمی شود

   سه تار فقط  ، در طول دو ماه کالسدران مشکل دار دانش آموزنفر از چند ته دلیل وجود

( هر تیست روز یکتار . ) ته عمل آمد ارزش یاتی اواز فعالیت های فرایند آموزش  در

کتاب ن متن درس در جریان خواند احال این که چنین دانش آموزانی نیاز دارند مکرر

لحظه تاید زیرا .  قرارگیرندمورد ارزش یاتی مشارکت فعال داشته تاشند و ، ... وفارسی 

نقطه ضعؾ و  تا شودموقعیت آموزشی آن ها جمع آوری  ات تیش تری ازاطالعته لحظه 

در این صورت است که می توان در رسیدن ته .  دهد آن ها تخوتی خود را نشان ا قوت ی

اهداؾ  

.   نمودیا اصالح  تؽییر داد و،  ان،  روش ها را تا توجه ته نیاز دانش آموز آموزشی
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کم مدت در گیری تازخورد های مناسبو مورد توجه قرار دادن ، تا تکارپس از شناسایی  -6

تدون هر گونه راهنمایی «  ز» امالی نمونه ی آموز توانست دراین دانش ، دو ماه از  تر

 .  تنویسدمتن را خوتی ب ، 

 که شده پیشنهاد تیش ترین تازخورد آموز دانش این امالیی هایی اشکال رفع ترای

:  گردید عتارت تود از  اجرا درکالس

 هر در آموز دانش این ، خواندن مرور ی مرحله و درس متن خواندن زمان در –الؾ 

 تا این حضور. ازکارهای او تعمل آمد  مستمر ارزیاتی.  شدده دا فعال ، مشارکت درس

 واژه های ویژگیته  را او شناخت و تسلط عاملی شود کهآموزش  فرایند در او همیشگی

ترای مدتی کوتاه در زمان خواندن متن درس ، جهت تسلط یافتن تلفظ ) .  دهد  افزایش ها

. (  درست کلمه ها ، اعراب گذاری کلمه ها انجام می شد 

 هر عتارات و ها کلمهشرایطی فراهم شد تا ،  ته عنوان تکلیؾ درسی و شبطرفی  از -ب 

 آوایی ی مقایسه ، یتلفظ و معنایی ی راتطه در تحلیل ، ظاهری شکل:  از نظر را درس

  : تکلیؾ هایی که تعیین شد عتارت تود از  .دهد  قرارتررسی مورد ... و

 یکصدایی دارای حروؾ از گروه ها کلمهاستخراج جمله هایی از متن درس که درآن = 

 . هستند ها شکلی چند و

و تیان نوع قرار داد تکار رفته و مقایسه  ها درکلمه« آموزشی »  قراردادهاییافتن = 

 ی آن 

. تا نمونه های قتلی       

کلمه ها و عتارت های  ی درتاره وگوکردن گفتوخواندن متن درس ترای دیگران = 

 (.  این شرایط در کالس هم فراهم شود) جدید درس 

کلمه ومشخص کردن تعضی از.  های انتخاتی که ترای او تعیین می شودنوشتن سطر= 

 ها 

 . در نوشته ها... و

یا تمرین نوشتاری  متن امال از قتل در اختیارش قرار داده شود تا آن را مطالعه کند و= 

.   از آن داشته تاشد

:   مانند کرد توجه نکته چند ته تاید ، امال نوشتن درهنگام  -ج 

.  شود اوکنترل نوشتاری مستمرکار طور ته تنشیندکه جایی در آموز دانش=  

 .  تپردازدته تررسی نوشته اش  در صورت لزوم ، دانش آموز=   
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نتایج نقد و تررسی و  پس از« و » آموز  دانش ی نوشته دست امالی« ز » ی  نمونه -7

 نوشتاری  اشکال ترای رفع تکارگیری تازخورد
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«و » آموز  دانش امالی تازخورد تکارگیری از حاصل ی نتیجه« ز » امالی    

 زمان در ، پیشنهادی های روش تکارگیری تا.  است یاتی ارزش نوع از « ز »امالی 
 دو ازکم تر مدت در ، مناسب های تکلیؾ انجام همچنین و آن مرور و درس متن خواندن

 طورکه همان.  تنویسد معلم راهنمایی و تذکر تدون را آن توانست آموز دانش ، ماه
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 های فعالیت.  شد حذؾ تیش تر موارد او در نوشتاری تاشکاال شود می     مشاهده
 ته.  است داشتهدر او  چشمگیری تاثیراشکال  رفع همه ی مراحل در تازخوردی
:   طورمثال

این  زیرا.  شد ترطرؾکامال « ها  شکلی چند و یکصدا »گروه  از نوشتاری مشکل -1
، تصمیم ، دعوت : مانند .  است نوشته درست را متن در موجودهای  کلمهگروه از 

..  وهیجان ،  منتظر،  اشتیاق
 راتطه این در اشکالی و.  است شناختهدراکثر موارد  را آموزی زتان قراردادهای -2

. را ته درستی نوشته است «  و »حرؾ  تا « اُا » مثال صدای .  شود نمی مشاهده
تکلیؾ درسی در  ته توجه تا... و« فرود » ، « ارویل » ،   «اتو »  :  مانند

اب سعی کرده است در نوشته های خود تا اعر( اعراب گذاری) تررسی تلفظ کلمه 
ی رضرواعراب گذاری  همانطور که قتال گفته شد . )گذاری درک خود را نشان دهد

...  و« اُا رویل ، اُا تو ، فُارود ، می شُاد » : مانند . (  تاشدادامه دار و نتاید  نیست
 : یادآوری

، تالش معلم در کالس درس و استفاده  چنین اقدامی از جانب دانش آموز نشان می دهد 
.   از تازخورد های مناسب چه تاثیری داشته است

اما هنوز نیاز ته کار تیش .  از نظر رسم الخط فارسی تؽییرات چشمگیری داشت -3
.   داردتر

کلمه های  .اصالح شددیگر موارد درنقطه گذاری ، قرارداد زتان آموزی و دقت او -4
...  و« روشن » ،  « دنتال » ، « خورد » : مانند  .مختلفی را درست نوشت

مرحله ای ته و تمرین از روی متن امال  تازخوردها تکارگیری از پس«  ز» آموز  دانش
نیازی ، دیگردر هنگام نوشتن امال ته راهنمایی معلم  ساخته معلم متنرسید که حتی در

انجام فتن فعالیت های ویژه در خواندن وچه که اهمیت داشت جدی گر اما آن.  نداشت
.   دادن تکلیؾ تود

 «توصیفی  ارزشیاتی » رویکرد تا،  اولپایه ی  از دانش آموز « ق »امالی  نمونه -8
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 « توصیفی  ارزشیاتی» رویکرد   تا« ق » امالی  حیحتص نقد

 معلم ، آموز دانش امالی ی ورقه پای در که است آن کالس این عملکرد مثتت ی نکته -1
 در دهد می نشان یعنی. است  جهت اطالع دیگران نوشته را« آموزشی  امالی» عتارت 
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 هم تازته نظر می رسد  التته. د پذیر صورتالزم  های راهنماییتاید  ، امال نوشتن هنگام
 های درکلمه که تراین عالوه زیرا.  ه استداشت نیاز تری تیش راهنمایی و هدایت ته

ممکن است  که دارد وجودهم  اشکاالتی تلکه ، اند شده تکرارنوشتاری  اشکاالت مشاته
مالی آموزشی چنین اتفاقی رخ نتاید در احد االمکان ) . ه تاشد نشد کافی توجه ها آن ته

 :   مانند . ( دهد 

 شد  اضافه« ر » حرؾ « سرستز » ی  درکلمه. 

 است  نادرست، « ای » صدای وسط  شکل«  داریم » ی  درکلمه . 

آن هم « توصیفی » رویکرد  تا یاتی ارزش ته توجه ،در این امال دیگر قوت ی نکته -2
 از یاتی ارزش صرفا نه آموزشی رویکرد تا داشت تالش معلم جا این در. است فرایندی 

.  دارد  اشکاالتی چهدانش آموز  که نماید مشخص نوشتاری فعالیت جریان در ، امال

افراد در ارائه ی تازخورد از واژه ها و یا از تعضی گاهی مشاهده می شود :  یاد آوری
استفاده می «  نیاز ته تالش تیش تر  وتسیار خوب ، خوب ، متوسط » :  عتاراتی مانند 

حال آن که حالت اول « ... ، توجه نداشتی ودقت کن » :  می نویسند         کنند و یا 
مانند پند و حالت دوم هم  وطول سال و ترای اعالم نتایج تکار می رود پس از ارزیاتی 

.  ته قول معروؾ دردی را دوا نمی کند . آموزشی ندارد  رنصیحت است که اث

      تازخورد این) .  کرد ارائه کتتی تصورت تازخوردیتررسی نتایج ،  پایان درهمچنین 
 ظاهرا التته. ( شود  می وگو گفت آموز دانش و معلم تین که. تاشد هم شفاهی تواند می

:  مثال . و ناقص است  نشد آؼاز مناستی جای ازتازخورد 

 محسوب توانمندی ،  معلم  دیدگاه از او نوشتاری کارهای کدام داند نمی آموز دانش 
  : شد  می گفته تازخوردتررسی نتایج شکل نشانه در  در تود تهترمثال . ) شود  می

هایی که خوانده اید  نشانهیک از هر های شکل درنوشتن نظرم ته ، محترم آموز دانش
 ته نیاز موارد تعضی  در اما. کردی  پیدا خوتی شناخت ،ها  درکلمهو تکارگیری آن 

 ... (و. داری  چندتمرین

 کند؟ تالش درخواندن تاید ، نوشتار در توانمندی چه ته رسیدن ترایمعلوم نشد  یا  (
 . ( در تلفظ چه کلمه هایی مشکل دارد 

 ( در این قسمت اشاره نشد )  تاشند؟ چه آموز دانش خوانداری های فعالیت . 

 ترای رفع  ها فعالیت  دارد؟ آن کردن تمرین در تالش ته نیاز را هایی نوشتنی نوع چه
 ... و. ( شاید جداگانه تعیین شده تاشد )  هستند؟ چهاین اشکاالت 

 پیش تاید متفاوتی های فعالیت ، نوشتاری مختلؾ اشکاالت وجود ته تاتوجه جا دراین
:   مثال. شود  تینی

 شناخت ترای که. دارد  را« دقت » نوع  از مشکل« است » ی  درکلمه آموز دانش   =
 ...و دندانه تعداد و دندانه داشتن در را حروؾ است نیاز ، درحروؾ ها دندانه تر تیش

 . دهد تا دیگر نشانه ها قرار مقایسهمورد تررسی و 

      نوع  از مشکل  ، کلمه مختلؾ های قسمت در نشانه یک های شکل قانون شناخت در   =
این  اولشکل از « ای» ترای صدای « داریم » ی  کلمه مثال در.  دارد«  آموزشی» 

 پرداخته قراردادها تمرین و آموزش ته تاید ها فعالیت در که.  کرد استفادهی « ا» صدا 
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 دانشیا این که  (ای  ،ی  ،  ی،    یا) نوشتن کلمه ترای شکل های مختلؾ : مثل . شود 
در  است ممکن التته. پذیرد  انجام تایدمورد نظر معلم است که  تالشی چه داند نمی آموز

.  ولی تاید اشاره شود  تاشدارائه شده  جداگانه ها فعالیتتازخورد ، 

 

 

 

 

« توصیفی ارزشیاتی» رویکرد  تا چهارمازدانش آموز «  غ» امالی  نمونه -9
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« ی توصیؾ یاتی ارزش» رویکرد   تا« غ » امالی  حیحتص نقد

جریان نوشتن درزیرا راهنمایی و هدایت . است « یاتی  ارزش امالی»  نوع از امال این -1
 اشکاالت انواع ته توجه ، امال این درعملکرد  مثتت ی نکته. صورت نگرفت امال 
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 هارا ازآن هرکدام معلم ، آموز دانش امالی ی ورقه درپای که .می تاشد  نوشتاری
تا را امالیی  اشکاالت انواعمعلم  کهاست  این تر مهم همه از . است نوشته مجزا تطور

. دارد در اشکاالت امالیی  معلمکافی  شناخت و توانایی از نشان که .نمود مشخصال مث
 مشکلی زیرا . تداند را ها تندی دسته ، تازخورد در آموز دانش که ندارد ضرورتی اما
 این رفع ترای کندکه می کمک معلم ته اصطالحات این.  کند نمی  حل او ترای ار

التته این دسته تندی فقط نشان ). کند  تعیین را مناستی های فعالیت چه تاید مشکالت
ممکن است ته خانواده اطالعات تدهد  . می دهد که دانش آموز اشکاالت متنوعی دارد

.  اند  دسته چند او اشکاالت شود گفته آموز دانش ته که این نه. ( اما ضرورتی ندارد 

 معلم جا دراین. است « توصیفی » رویکرد  تا یاتی ارزش ته توجه ، دیگر قوت نکته -2
 زمانی زیرا.  تاشد آموزداشته دانشنوشتاری  اشکاالت از درستی توصیؾ داشت تالش
 :  اوال کندکه عمل تخوتی تازخوردها ی درارائه تواند می    معلم 
 . تشناسد کامال  را نوشتاری مشکالت= 
 . فعالیت مناستی طراحی کند ، ثانیا ترای رفع هرکدام = 

 انواع ترای،  کرد ارائه کتتی تصورتورقه  درپایانرا که معلم  تازخوردیفعالیت  اما
 فعالیت تاید اشکاالتانواع  از هرکدام ترای زیرا. نیست  مناسب نوشتاری اشکاالت

 ).  کرد حل نویسی جمله تا رااشکاالت  از ینوع هر توان نمی. کرد می  تعیین را خاصی
. ( گفت وگو می شود  که تین معلم و دانش آموز. این تازخورد می تواند شفاهی هم تاشد 

:  تطور مثال می توان گفت 

 محسوب توانمندی ،  معلم  دیدگاه از او نوشتاری کارهای کدام داند نمی آموز دانش 
 :شد  می گفته خورد تاز در تود تهترتطور مثال .  شود می

 فرقن شاشکل امادارند  یکصدا که هایی کلمه درنوشتن نظرم ته ، محترم آموز دانش   -
  دارد

و  فطر ، عید ، مواظتت ، خاطر»   نوشتن کلمه های:  مانند. کردی  عمل خوب خیلی
و یا   ته درستی نوشتی ،«  ... 
 را چیزی ، خواهد می ، تخوری» : مثل ،  دانی می تخوتی را قراردادهاتعضی از -

 انجام را هایی تمرین تاید هنوز ، گویم می امروز که موارد تعضی در اما« ... و
 . دهی 

 تی ، میراث ، عشق ، خاطر » : مانند  هایی کلمه توانستی که این از: گوید  می یا -
.  دادی انجام قتال که است هایی تخاطرتمرین تنویسی درست را« ... و تاقت

 و  متن وخواندن ها واژه کردن تلفظ ته تاید. دارد « شنیداری» اشکال  آموز دانش ...
.  نویسی درجمله تمرین نه. تپردازد 

 های کلمه درشناخت اشکاالت او اؼلب که. دارد «  آموزشی»  مشکل آموز دانش 
کلمه ها این  تلفظ ته هم که دهد انجام هایی تمرین تایددانش آموز لذا  . مشدد است

 حرفی روی ته چه دلیل تشدید ی نشانه کند تعیینهایی تمرین قالب در  هم و تپردازد
 ...و. است  قرارگرفتهدر یک کلمه 

 ته هرگز ، تدانیم مناسب نوشتاری اشکال رفع ترای گاهی را سازی جمله اگرهم 
 مگر. نیست  نوشتاری ت متنوعمشکال رفع ته قادر ها فعالیت خرده تدون و تنهایی

 : مثال پس از نوشتن جمله  شود خواسته که این
.  کنید  مشخص دیگری رنگ تا را نظر مورد ی کلمه   -
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....   و . کنید  رنگی راکلمه  درآن نظر مورد حرؾ    -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: کرد اشاره اتینک ته توان می ، امال چند این تررسی و نقد پایان در  

 هنگامی که دانش آموزان مشؽول نوشتن متن امال هستند  ،نوشتاری  کار آؼازین درمراحل
 و شوند کنترل دقت ته ،تدون دؼدؼه ی خاطر نوشتنی اگر اشکال تروز از جلوگیری ترای

 تیاندر همان لحظه ی نوشتن  ها آن واشکال آید عمل ته الزم های راهنمایی موقع ته
 چندجلسه از پس.( تراست  فراهم آموز دانش ترای یادگیری شرایط زمان این در)  شود

 که تطوری. دهد  می نشان تخوتی را خود آموز دانش درنوشتار رشد،  متوالی ی
 حتی. شود کشیده امال گفتن زمان ته ها راهنمایی ی همه که تود نخواهد دیگرنیازی

نتاید  .خود را افزایش دهد  دقت نوشتنهنگام  در تاید که شود می متوجه آموزخود دانش
ایجاد تلکه خود نوعی .  از یادگیری جلوگیری می کند،  راهنمایی کردن کنترل وکرد فکر

.   یادگیری استترای موقعیت 

  یعنی ته محض تروز . کارهای پشت صحنه ای در رفع اشکال نوشتاری تسیار مهم است
:  مثال .  اشکال نوشتاری ، اتتدا تاید نوع مشکل را شناسایی کرد

 است ؟ « دقت »  مشکلشان از نوعچه کسانی =  
 است ؟« شنیداری »  نوع از مشکلشان چه کسانی=  
 چه کسانی کلمه هایی که دارای حروؾ هم صدا هستند را نمی شناسند؟=  
 ....و چه کسانی نکته های آموزشی را فراموش کردند؟=  
 
 تشخیص نوع .  ارائه ی تازخورد است ، فنی ترین کار آموزشی،  پس از علت یاتی

همه اشکال زیرا نمی توان .  ته عهده ی معلم استترای رفع انواع اشکال ها تازخورد 
،  داشته تاشد« دیداری » مثال اگر کسی مشکل .  را تا یک نوع فعالیت تر طرؾ نمود

تلکه تاید از .  را حل کرداو نمی توان صرفا تا نوشتن از روی متن و واژه ها مشکل 
فعالیت هایی استفاده کرد که دانش آموز را ته دیدن شکل ظاهری و تررسی اجزای آن و 

.  تشخیص کلمه ی مورد نظر از جمع کلمه های مختلؾ و ؼیره وا دارد
 
 رارورآن ، تیش ترین اشکاالت نوشتاری درس و م توجه ویژه ته زمان خواندن متن 

:  تلکه . خواندن فقط قرائت متن و پاسخ دادن ته چند پرسش نیست .  طرؾ می کندتر

 اشکاالت تلفظی ، تررسی =  
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  ،موجود در واژه های یک متن تشخیص قراردادهای زتان آموزی =  
 ، از نظر حروؾ تکار گرفته شده  شکل ظاهری کلمه هاتررسی =  
 معنایی تا شکل کلمه ، راتطه ی مطاتقت دادن =  
واژه  عمل کنند تارا تاید در زمان خواندن  ...تین تلفظ وشکل کلمه ووارسی راتطه ی =  

در ترای دانش آموزان تطور جدی تا هر ویژگی زمان یادگیری کلمه ها . تیاموزند  ها را
. ( مرتوط ته خواندن است تخش فراوانی از اشکاالت نوشتاری )   . زمان خواندن است

 چه تسا ممکن است انواع .  تعیین تکلیؾ تسیارالزم و ضروری استرعایت اصول در
 تحت هرشرایطی تطور که معلم تایداست مهم تراین  اما.  ارائه شوددر کالس تکلیؾ 

این تررسی توجه  نکته ی دیگر در.  دهد مورد تررسی قرارخود جدی و دقیق تکلیؾ را 
دانش آموز خودش انجام معلوم شود یعنی .  تکلیؾ استدادن ته خودمانی تودن پاسخ 

.  نه ته کمک دیگران  است داده

 

 

 

 

 

 

 

در تراتر امال ی دانش آموز ترای جلوگیری از تروز اشکاالت تصحیح کننده عکس العمل 

 : زیرا. تسیار مهم است جدید و رفع آن 

ممکن است گاهی  ، امال تخوتی آشکار نتاشدتصحیح کننده ، هدؾ ازترای  اگر -الؾ
 اگرچنین شود نگران کننده است . ندنتیش تر خود نمایی کامال فرعی  انتظارهای جنتی و

تا آن چه را تخوتی هم  نتاید ته هر طریق ممکن ترای دانش آموز اشکالی تراشیدزیرا . 
امالی دانش آموز پایه ی متن زیر . قرار گیردی مورد شماتت ، تازهم ته نوع انجام داد

 تدون قلم خوردگیدانش آموز متن توسط تا آن که  . استدر ماه های آؼازین اول اتتدایی 
نوشته شده توسط تصحیح کننده در اما عتارت .  درست نوشته شدحتی  تا خط خوش و و

دانش آموز را ته همراه دلزدگی  رضایتی و نا، ( تیست آفرین . تد خط شد ) پایان امال 
    !!؟؟ واقعا چرا .  دارد
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 معروؾ قول ته) رها کند زمان نوشتن امال  دررا دانش آموز تصحیح کننده ، اگر   -ب
نوشتن  که دانش آموز فراهم می کندرا شرایطی عالوه تر آن که  ( دهدقرار خدا درامان
تلکه تا عکس العمل .  نماید قلمدادتی ارزش ترای ارائه ی ته دیگران  را خود امال ی
. د تین می تر ازرا میل ته یادگیری  فتن آن ته عنوان متن امال ، نپذیردلیل ته خود  یپایان

تا توجه ته رویکرد .  استاتتدایی « سوم » پایه ی نمونه ی زیر متن امالی دانش آموز 
می دهد نشان  خط کشیدن روی متن نوشته شده ی دانش آموز« توصیفی» ارزش یاتی 

اگر امال را نمی نوشت )  . پایان آن تالش کودک ارزیاتی نشد در در هنگام نوشتن امال و
که دارای اهمیت کلمه ها را  قادر تود تعداد زیادی از تا آن که او( .اتفاقی رخ نمی داد 

می عزیز ، ذرت ، ، مع ، اطرافش ، تعد رضا :  مانند  . درست تنویسداند امال یی 
... سنجاقک ، صدا و خواهم ، خواست ، می
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تا مشکلی را از سر راه  کندارائه مناستی و فعالیت تازخورد تاید تصحیح کننده   –ج 
فعالیت مثال . د کن پس از تصحیح ته آن اضافه ناکار آمدتاری  نه این که. تردارد 

نوشتاری  که ترای همه نوع اشکالتعیین شدؼلط گیری امال تازخوردی زیر پس از
 انواع اشکال نوشتاریؼلط گیری ، این در حال آن که . چنین دانش آموزی می تاشد 

  .دارد وجود 

.  تار تنویسید (  5) از روی هرکلمه ی ؼلط                      
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 مناسب و ناکارآمد نا، ترای دانش آموز پس از تصحیح « ج » فعالیت انتخاب ته چند دلیل 

:  تطور مثال . خواهد تود 

مثال . هم خوانی ندارد اشکاالت دانش آموز  نوعتا چند تار نوشتن از روی کلمه ،  -1

و مشکل خاص امالیی  اندساده « ، پیدا  خدای ، اسم ، ای» کلمه ها مانند تعدادی از

 : تایددانش آموز چرا تناتراین معلوم نیست . ندارند 

تار تنویسد مشکل تر طرؾ می  5واقعا اگر تار تنویسد؟ (  5) فقط ین کلمه ها را ا  -
آیا چه تود؟ در امال  این کلمه هاعلت ؼلط نویسی ؟  در صورتی که معلوم نشد شود 

 ... و د؟نقلم افتاده تاش ازتعضی کلمه ها ته دالیلی که ست ممکن نی
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سپس فعالیتی . دسته تندی می شدند ی ؼلط گیری شده، کلمه (  23)این اتتدا تاید  -2

، دیداری ، آموزشی نوع  از کلمه هاکدام مثال .  تا نوع آن تعیین می گردید متناسب

در گروه های زیر تطور نمونه می توان را کلمه ها این مثال . هستند دقت یا و شنیداری 

 : قرار داد 

  :شامل ،  آموزشیاشکال  **

پایان  در «ای » نشانه ی تکارگیری   ،«  تشدید »استفاده از   ،«  خوا »تکار گیری 

. ..و کلمه ها

:   شامل ،( یک صدا و چند شکلی)  دیداریاشکال  **

  ... و «  گذشته» ، «  گذارم» در کلمه های « ز » در صدای  « ذ » تکار گیری شکل  

تطور دانش آموز در دست نیست نمی توان  چگونکی نوشتاراز آن جا که متن امال و     

معلوم آن چه که نشان داده شد ، اما .  قضاوت کرددرتاره ی نوع ؼلط نویسی مناستی 

نوع از این .  یک راه حل ارائه شد، اشکاالت نوع از هر وگیران فرای ترای همه می کند 

. دارد خستگی را ته همراه تطور حتم که . است مناسب نا  یتازخورد ، تمرین فعالیت و

تاز ،  یادگیری درستته عنوان حتی در این نمونه ، دانش آموز است که ته همین دلیل 

حاال که قرار شد دانش آموز ته هر دلیلی چند  . کلمه ها را ؼلط نوشته استتعضی ازهم 

 : ها توجه دیگران را جلب می کند  که این پرسش ، تار تازنویسی کند 

  کنترل صورت گرفت؟ ، از کار دانش آموز در موقع نوشتن و یا در پایان آن  آیا 

    ؟  منطقی صورت پذیرفت  چه اقدام،  ندشدکه ؼلط ها تاز نویسی پس از آن

 کرد؟تاید چه ؼلط نوشت در تازنویسی مجددا دانش آموز که  کلمه هایی را 

  کرده است ؟را حل ؼلط نویسی مشکل ، مجدد یا تاز نویسی آیا رونویسی 

  که توسط دانش آموز ؼلط تاز نویسی در تمرین ها کلمه تعضی از آیا شکل نادرست

 نمی شود و تاقی نمی ماند؟کودک ملکه ی ذهن ، نوشته شد 

 آمد توجود تاز نویسی ی که در این نوشتار آیا تر طرؾ کردن اشکال جدید ،

 دشوارتر نیست؟ 
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فصل چهارم   

 

 

 

 

 

 

که آشنا سخن آشنا نگه دارد                حدیث دوست نگویم مگر ته حضرت دوست   

(  حافظ )                       

اشکال نوشتاری و یا امالیی دانش آموزان پایه ی اول  تروزدلیل 

.  نوشتاری دانش آموزان در پایه های مختلؾ ، تسیار ته هم شتاهت داردوجود مشکل 
از ته دالیلی در تعضی  ، آؼاز زتان آموزی استاتتدایی  اما چون آموزش پایه ی اول

لذا عالوه تر آن چه ته عنوان دلیل تروز اشکال . دارد ای ویژه  موارد تفاوت های
عامل که هم تیان کرد را دیگری ، می توان دلیل های خاص تیان شد قتال نوشتاری 

:   ته عنوان مثال . پایه ی اول است  ناتوانایی های نوشتاری 

روان در یا  وتخوانند   طتیعیرا تطور  د کلمه هاننتوانپایه ی اول دانش آموزان  اگر  -1

. تاشند مکث های طوالنی داشته )  کسب نکنند مهارت الزم را هاجمله  خواندن عتارات و

مشکل  دچارته نستت دیگر پایه ها ، تیش تر درنوشتن واژه ها ( ...ویا ِمن و ِمن کنندو

 تدونته مهارتی ترسند که تتوانند دانش آموزان تاید پایه ی اول ،  زیرا در . می شوند
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 . عادی تخوانند روان وتطور طتیعی ، آن را  صداهایا  و هجی تهها  کلمه کردن تجزیه

 (. رویکرد خوانداری کلی ولی نوشتاری تحلیلی است )

نشانه ) ارائه ی حروؾ آموزش و درروش نتودن تنوع یکسانی و ته دلیل ممکن است   -2

شکل تعضی تا دانش آموزان ، آموزش هنگام شکل نشانه معرفی عجله کردن درو ( ها 

، در نوشتن آن ها مشاهده می شود اؼلب  . دونتخوتی آشنا نش(  حروؾ )ها صدا از

 . را در کلمه تشخیص می دهندها داصحال آن که  . شکل حروؾ را فراموش می کنند

مناسب و کافی در تکلیؾ درسی تناتراین تاید ترای توجه دادن آن ها ته شکل نشانه ، 

آسان  حروؾسپاری تخاطر ، شکل آن تا تاکید ترروی انجام پذیرد تا زمان معرفی نشانه 

 . شود 

التته وجود این .  را فراموش می کنندهایی دانش آموزانی صدای نشانه تندرت گاهی  -3

 اشکال 

ان تمام نشانه ها را خصوصا زمانی اتفاق می افتد که دانش آموز . تسیار کم است 

  .آموختند 

تگویند « دال » را « د » اسم نشانه یمثال .  شوند میتا نام معرفی نشانه و درپایان هر  -4

 . از خاطرشان ترود وفراموش کنند « د » اما ممکن است تلفظ درست صدای 

در پایه  هم خوانی و تکرار ؼیر معمول جمله های متن درسزیاده روی در گاهی ته دلیل  -5

شکل کلی کلمه را فقط درجمله ی ثاتت  ، دانش آموزان نستت ته دیگر پایه ها،ی اول 

) اجزای تشکیل دهنده ی کلمه تدون این که .  حفظ می کنند کتاب درسی طوطی وار

ترای مراحل هم خوانی التته  ). را تخوتی تشخیص دهند ( خصوصا درکلمه های تزرگ 

 ( .تاشد  ولی نتاید ادامه دار . اشکالی ندارددر پایه ی اول صدا آموزی آؼازین 

شناخت ویژگی های موجود در یک نشانه ی جدید هنگام ارائه ی آن مانند دقت نکردن در -6

نوشتاری نشانه در و قانون ظاهری در شکل  یاجزای، داشتن در نشانه  قراردادوجود : 

تاید در زمان آموزش و حال آن که . یک کلمه عامل تروز مشکل نوشتاری می شود 

روی ویژگی  وقت کافی ترای تررسی شکل ظاهری وتحلیلارائه ی هر نشانه ی جدید ، 

انه ی جدید ته شتطور مثال الزم است در زمان ارائه ی ن . شودصرؾ های هر نشانه 

 . نکات زیر توجه شود

 «نشانه در نقطه یا نداشتن  وداشتن » =  

 «  آن چند تاستدر نقطه تعداد، در صورت داشتن نقطه » = 

 « کجاست  حرؾآن جای نقطه در » = 

 « وجود دندانه در حروؾ » = 

 « در حروؾ تعداد دندانه  »= 

 « حروؾ در شکل سرکج ن تود» = 

 «سرکج تعداد » = 

 ( چند جزیی تودن حروؾ) ، او ، ط ، آ ی  ا:  مانند «  درحروؾداشتن اجزای خاص  »= 

 « در نوشتن شکل حرؾ یا رسم الخط  قانون حرکت درست دست» = 

 ...و« در کلمه چند شکلی حروؾ یکی از شکل های قانون در تکارگیری » = 
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(  . طتیعی استاین رفتار التته گاهی  ) آؼاز نوشتارد نویسی ته دلیل ناتوانی جسمی درنکُا  -7

چند دلیل  ند نویسیکُا . ؼلط نویسی می شود موجب نستت ته دیگر پایه ها تیش تر که 

:  مانند ته عنوان نمونه . دارد 

 . رشد نکردن ماهیچه های کوچک انگشت دست کودک است =  

 .هنوز دست ترای نوشتن روان نشده است =  

 ... و. و دفتر استفاده ی نادرست از قلم =  

تا  داده شدند تا در موقع نوشتنعادت سنتی ا دانش آموزان پایه ی اول ته طوراکثر -8

همین رفتار . طتیعی است که عموما ؼیر. خوانندب را و عتارت ها صدای تلندکلمه ها

و ایجاد ها  زمزمه ، این تکرارها.  نویسندب واژه را تا مکث طوالنیعاملی می شود که 

حال آن  ). ، ؼلط های سمعی ته وجود آید  سر و صدا های ؼیر معمول موجب می شود

. صامت خوانی کنند فقط تا فقط تشنوند و در صورت نیاز عادت داده شوند که الزم است 

 (. تلفظی در کار نیست . در صامت خوانی فقط چشم می خواند که 

ساختن . ) اؼلب مشاهده می شود معلم هنگام قرائت امال فی التداهه متنی را می سازد  -9

این عمل گاهی توقؾ های طوالنی در اما . ( متن امال نکته ی مثتت در پایه ی اول است 

می نوشتاری که خود عامل خستگی و انحراؾ در دقت . زمان نوشتن را ایجاد می کند 

، ته دلیل توقؾ  ه شدن دانش آموز ته ادامه ی متن امالخستگی و تی توج تروز. شود 

در شکل دادن متن امال ، موجب تروز ؼلط معلم از جانب های طوالنی و ؼیر ضروری 

قتل متن امال را تهیه معلم از زمانی رخ می دهد که این عامل التته ) . نویسی می شود 

 ( .کرده تاشد ن

. هایی که ته چستیده هستند در مهارت یکسره نویسی اجزای کلمه  نیافتنتسلط  -10

ی اجزا زیرا جدا نویسی .های چستیده ته هم در یک کلمه تی توجه تودن ته هجی یا و 

 فراهم می سازدحروؾ تشکیل دهنده ی یک کلمه زمینه را ترای ؼلط نویسی ، کلمه یک 

تاید اتتدا تا یک حرکت «  ششی »دانش آموز ترای نوشتن کلمه ی : مثال ته طور. 

 ، شکل  یکسره ی دست

 .  ، سپس نقطه گذاری را از اول کلمه شروع کند« سسی » : مانند .  تنویسد کلی کلمه را

اما آن چه از کار دانش آموزان مشاهده می شود ، این است  «، ششی  شسی» :  مانند

را  « ش »نویسند سپس حرؾ مل می را تا نقطه ی کا« ش »که اکثر آن ها اول ، حرؾ 

) ، (  شس) قدم تعدی  در و( ش ) اتتدا نوشتن . نقطه گذاری کامل می کنند ه تادوم کلم در

 ( ىشش ) . را می نویسند« ی» حرؾ ، ( شش  ) نوشتن پس از پایان در  و  (شش 

تهتر است اتتدا ) « سر، ما » : مانند « سرما » ی یا نوشتن هجی تشکیل دهنده ی کلمه 

» هجی سپس . را یکسره تنویسد « سر» هجی « ر » و سپس » س « ته جای نوشتن 

 (. تنویسد گفته شد « سر » تا آن چه درتاره ی را «  ما

پایه ی ی ی ساخته شده در متن امال یت در تکارگیری واژه ها ، دته دلیل محدوگاهی  -11

از آن .  تکار می رودکلمه ها و ترکیب های تی معنی  (حروؾ جدید از ارزیاتی ترای)اول 

ترای دانش  تی معنی ترکیب های یا و کلمه هااین  تعضی ازوجود جا که ممکن است 
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مثال ترای نشانه ی .  می شودکلمه ها ؼلط نویسی تروز موجب ، تاشد قاتل فهم ن انآموز

 ... ساب ، سوم ، تاس و: نوشتن « س» 

تاید در آن جا ته پایه اول که دانش آموز جایی  ، یعنیفیزیک کالس مناسب تودن نا -12

تاید ته همه ی این پایه خصوصا در .  متن را تنویسدتنشیند تا تتواند آزادانه راحتی 

نور  یاو . تاشد زیاد فضا کم و یا  نوراگر  مثال. توجه شود فضای آموزشی جوانب 

 حافظهکردن ودقت  ایتراین فضاسازی نور . داشته تاشد طتیعی خورشید تاتش مستقیم 

ایجاد تاعث  اختیار دارد مشکل ساز تاشد ودراز کالس که را مکانی و یا اگر . ضرر دارد 

) . خواهد داشت اثر منفی  ی دانش آموزحافظه درک وروی ، شود  اوخشم و عصتانیت 

تا زودتر پایه های دیگر دانش آموزان اما . در دیگر پایه هم وجود دارد این مشکل التته 

 ( . هم کنار می آیند 

مداد ، پاک کن ، : ترای نوشتن ، مانند و مناسب فراهم نتودن وسایل مورد نیاز   -13

 ...  مدادتراش ، دفتر ، و

 : اشکال نوشتاری در پایه ی اول نمونه هایی از

، را  ته هم هستند ممکن است اجزای تعضی از کلمه ها را که دارای نشانه های متصل -1

) . نوشته شود « س ماور» ته صورت « سماور » کلمه ی : مانند .  جدا نویسی کنند

 . (قانون شکل نوشتاری نشانه را فراموش کرده است 

.  دنمنفصل تاش کلمه ها که تاید الخط فارسی وسرهم نویسی تعضی ازنادیده گرفتن رسم   -2

قرارداد را فراموش کرده ) .  نوشته شود« تمن» ته صورت « ته من » کلمه ی  :مانند 

 . (است

 : مانند « آموزشی اشکال » زتان آموزی اشتتاه در شکل قرار دادهای  -3

 یا مضاؾ و مضاؾ الیه و موصوؾ و در صفت« ه » ه کسره ی اضافه ته جای استفاده از

 یا و.  شودنوشته می «  ته نامه خدا» ته صورت  « نام خدا ته »  :  مانندیا تالعکس  و

.  نوشته می شود « سفِر » ته صورت «  سفره»      کلمه ی 

  مانند .  اشکال می شود کلمه ها دچار از که در تعضی«  اوو» تا حرؾ « اُا » صدای :

د » ورت ته ص« خود » کلمه ی  نوشته  « شود » ، ته صورت « شُاد » و یا کلمه ی « خُا

.  می شود

  کلمه ی : مانند.  نوشته می شوند« خوا » در کلمه هایی که تا «  اوو» حذؾ حرؾ «

.   نوشته می شود«  خاهر» ته صورت  «خواهر 

   حذؾ نشانه ی تشدید در کلمه های مشدد  .

  تا هم می آیند( یک حرؾ چند صدا ) کلمه هایی که در آن ها مصوت و صامت هم شکل  .

د که اولی مصوت نکه اگر در کلمه ای تیای« ای » و نشانه ی «   یِ » نشانه ی : مانند 

هرحالتی هردوتلفظ می  یکی نوشته می شود ولی درتاشد« ِی »  دومی صامت و« ای » 

و دومی « ِی » اما اگر اولی  . تلفظ می شود « زی ، یاد» که « زیاد » : مانند .  شوند

« پایین » کلمه ی : مانند . تاشد ، هردو نوشته می شوند « ای » 
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 نشانه ی دو  : مانند . یا چند شکل دارند و  ی که دوهای نشانه از دیگری شکل نوشتن

. نوشته می شود  «  است » صورت ته« اسب » ی  کلمهدر« ب » شکلی 

کلمه ی :  جمله ها مانند دریا نوشتن مصدر ته جای فعل  کلمه ها و انداختن حروؾ از جا -4

«  آمدن » ته صورت « آمدند » یا کلمه ی  و« آسما » ته صورت  «آسمان » 

پایه ی  التته در . ) اندچند شکلی  لیودارند  یک صداتشخیص ندادن نقش حروفی که  -5

 (... مانند ط ، ظ ، ص ، ض ، و. است اشکال کم تر اول این

کلمه ، خصوصا نکردن دراجزای یک حرؾ در« دقت » ناقص نوشتن کلمات ته دلیل  -6

.  شتاهت دارنددیگرحروؾ تا  و.  هستند... حروفی که دارای نقطه ، دندانه ، سرکج و

 : مثال ...  و« ج ، چ ، ح ، خ »   «  -ب ، پ ، ت ، ث » : مانند 

 «قت » رته صورت « رفت » کلمه ی = 

 « حوب » ته صورت « خوب » لمه ی ک= 

 .  نوشته می شوند... و« کرفت » ته صورت « گرفت » کلمه ی = 

 :  مانند(  یت نکردن توالی اجزا کلمهته دلیل رعا )درهم نوشتن اجزای یک کلمه  -7

 «داندن » ته صورت   «دندان » کلمه ی = 

 « ترارد » ته صورت « ترادر» یا کلمه ی  و= 

 : مانند  . نظر تلفظ ته هم نزدیک هستند ه ازکی ته جای حرؾ دیگرحرؾجایگزین کردن  -8

 « داب » ته صورت « ناب »  کلمه ی= 

 ... و« ران » ته صورت « رام » کلمه ی = 

آن کلمه را جا انداختن کلمه در متن امال که ممکن است اجزای کلمه را نداند و یا تخوتی  -9

 : مانند . نشنیده تاشد 

 « . نان دارد ......... مادر در » =  

    در پایه ی اول  آموزش آؼاز دلیل تهآن چه تاید مورد توجه قرار گیرد این است که  :یادآوری     
تا از ؼلط . اشکال نوشتاری را مشخص نمود الزم است ته طورجدی دالیل تروزاتتدایی ، 

چه تسا اشکاالت نوشتاری ایجاد شده در پایه ی اول سال ها ادامه  .جلوگیری شود  نویسی
  نتاید. دارد 

 .   آیدپایه ی اول ته صورت عادت در  دانش آموز ؼلط نویسی در
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که گنج عافیتت در سرای خویشتن                 ارتاب تی مروت دهری ته خانه  مرو
است 

حافظ )                                                                                               
 )

ترای رفع اشکال نوشتاری چه تاید کرد ؟ 

 :رفع اشکال مرحله ی اول 

زمان آموزش متن خواندن  

های فعالیت نستت ته دیگر پایه ها  متن فارسیالزم است در زمان آموزش خواندن 

:  انجام پذیردمتنوعی 

   ترای ( واژه ها کلید) در قالب کلمه های کلیدی نشانه ای آموزش درس جدید ،  دروقتی
اجزایی که  صدایی معرفی می شود ، تاید دانش آموزان روی شکل ظاهری وجایگزینی 
یا تلفظ  صدا ودادن زیرا تشخیص .  ته گفت وگو کردن واداشته شوند رددایک نشانه 

» از شکل نوشتاری آن یعنی است ، ساده تر« شنیداری » یک کلمه که همان  در نشانه
ته  .تیش تر می کند نشانه را شکلی یک ناخت ش ، گفت و گوهاتناتراین. است « دیداری

ها ، معرفی و شناخت شکل حروؾ تا زمان آموزش نشانه همین دلیل تاکید می شود در
در تشخیص دادن صدای  دانش آموزدر زمان آموزش نشانه ها ،  تاید.  نی انجام پذیردتا

تا زمینه ی  . ته تاشندیک نشانه و تررسی ویژگی های ظاهری آن مشارکت فعال داش
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شناخت ز اشکال درچه تسا ترو . راهم شودو شکل امالیی کلمه ترای همه ؾ کشؾ صدا
واز همین مرحله اشکال . نشانه ها ته دلیل مشارکت نداشتن دانش آموزان است 

. می آید  نوشتاری توجود 

 عالوه تر تررسی ویژگی های ظاهری دانش آموزان ،  زمان معرفی نشانه های جدید در
دندانه ، نقطه ، تعداد نقطه ، شکل های مختلؾ یک نشانه داشتن : مانند یک نشانه ، 

تعضی زیرا .  تپردازندحرؾ جدید تا دیگرحروؾ خوانده شده  کردن هته مقایستاید ... و
همین شتاهت که اؼلب .  دارندته هم شتاهت های زیادی  تفاوت ها ،عالوه تراز نشانه ها 

وجه داشت که تاال ترین هدؾ یادگیری تاید ت . سازد زمینه ی ؼلط نویسی را فراهم میها 
.  در فارسی پایه ی اول ، آموزش نشانه هاست 

 ظ تلؾاز نظر معرفی می شوند که کلمه هایی ، اتتدایی اول پایه ی  فارسی های دردرس
تفاوت تین آن ها گاهی اند وهماهنگ تا هم ، گاهی ظاهری شکل داشتن اجزایی دریا و

ته اری خواندآموزش کلمه ها در زمان دسته از این  تاید  همه حال ، در.  وجود دارد
و یا مدیریت نامناسب زمان ته دلیل کمتود اؼلب اوقات .  گذاشته شود گو گفت وتحث و

ته همین دلیل تسلط دانش . می شود پرداخته  کم تر هاته این ویژگی زمان آموزش ، 
. ( فقط ته تلفظ کلمه ها نپردازند )  . کاهش می دهد در شناخت کلمه آموز را

  درست دست کردن حرکت رعایت و شکل نشانه ی جدیدنوشتن یافتن درترای تسلط ،
و هم سطح الزم است تین خواندن کلمه ها و نشانه ها و نوشتن آن ها ارتتاط منطقی 

 رشد( گوش دادن ، سخن گفتن وخواندن ) مهارت شفاهی گاهی افرادی در.  ترقرار شود
اما ته دلیل توجه ناکافی در نوشتن ، زمینه ترای اشکال نوشتاری فراهم می . می کنند

، از فعالیت های نوشتاری درکتاب  نشانهمی توان ترای معرفی شکل  ال آن که ح.  شود
را جهت آشنایی تیش تر مطاتقت داد و ( و یا نوشتاری  همان تنویسیم) کار فارسی 
دانش ،  زمان معرفی نشانه ی جدیددست در حرکت درستاترای آشنایی ب.  مقایسه کرد

: مانند  . خاطرشان ماندگار شود لیت های جذاتی داشته تاشند که درمی توانند فعاآموزان 

  وا داشتن دانش آموزان ته تقلید حرکت دست در هوا. 

  نوشتن در میز شن تا انگشت. 

  استفاده از رنگ انگشتی نوشتن تا. 

  مدل سازی شکل نشانه تا خمیر تازی 

  شکل نشانهساختن ترش دادن مقوا ترای . 

  وترای نمایش دادن شکل نشانه کار تا حتوتات و چسب... 

 .تیان شده است ته عنوان تکلیؾ ها آن  از ینمونه هایقتال  

  اگر در خواندن ته .  هستندفارسی دانش آموزان پایه ی اول در آؼاز یادگیری زتان
انتقال از عالئم صوتی ته .  از عهده ی نوشتن تخوتی ترآیند نمی توانند ، مهارت نرسند

تراین تنا.  تاید توجه داشت تا مشکلی در این انتقال پیش نیاید . مهم است تسیارنوشتاری 
تاید ته  . ها و قراردادها مورد توجه تاشددر تمام مراحل خواندن تاید تلفظ درست واژه 

تکرار ... روان خواندن متن درس وتلفظ درست واژه ها وتارها و تارها ی اندازه ی کاؾ
.  مسلط تار آیند  تا. شود تمرین و
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  ، تیش ترواژه هایافتن ترای تسلط  عالوه تر تمرین درست خوانی واژه ها و عتارات 
کارت های ، خواندن متن درسآموزش الزم است در زمان  ، دیداری و شنیداریاز نظر
اختیار هر یک از در ،دشوارکلمه های ساده واعم از(  کلید واژه ها )درس هر واژگان

) ،  آن ها و ور رفتن تاو درکنار هم قراردادن واژه ها تا تررسی ، تا  دانش آموزان  تاشد
التته استفاده از .  کلمه ها مانوس شوند تاتیش تر(  کردن اصطالحا دست ورزی

تصاویر تزرگ کار روی می کنند و هایی که تلفظترای ضتط کردن واژه صوتی نوار
 . ته این شناخت کمک می کندکه آن را تشکیل می دهد واژه هایی  درس ترای تیانهر

و ته . ، تاید در خواندن متن درس مشارکت فعال داشته تاشد  خالصه این که دانش آموز
.  تمرین کند اندازه ی کافی 

 

 

 

 

 

پایه اول که سال همراه تا روش تدریس آن در 2و  1 کارت های آموزشی نشانه های -1
.  ها قتل تهیه شد می تواند راهگشای همکاران تاشد 

رفع اشکال   مرحله ی دوم 

در دیگر جلسات یک درس مرور درس و انجام فعالیت های ویژه ی خواندن 

همانند انجام همه ی فعالیت های یک درس فارسی پایه اول اعم از خواندن و نوشتن 
لذا فرصت کافی ایجاد می . چندین جلسه ی آموزشی انجام می پذیرد در دیگر پایه ها 

، یازده جلسه ی فارسی در حال حاضر یک درس . ) شود تا مرور مناستی داشته تاشند 
توسط دانش آموزان نهایت متن درس خواندن واژه ها و درالزم است تناتراین ( آموزشی 

از خواندن دانش آموزان نتاید فقط  التته مرور).  قرار گیرده ، تطور مستمر مورد توج
ته حفظ شدن طوطی وار کلمه ها گاهی زیرا ممکن است . د کتاب درسی تاشمتن روی 

تاید فعالیت های ،  زمان مناستی وجود داردحاال که در مرور از خواندن ، ( . ختم شود 
:  مانند . تا از یروز اشکاالت نوشتاری  تکاهد متنوعی انجام پذیرد 

  تهتر است .  متن درس ها را می نویسند ، در موقعیت های مختلفیعموما دانش آموزان
ممکن ) .  فاده شوداستآن ها دانش آموزان ترای خواندن دست نوشته های همین از 

کند ایجاد رؼتت در آن ها ، و یا دیگر همکالسی ها خود ی هادست نوشته است خواندن 
در  اندانش آموز، اوقات اؼلب ( .  دندهفعالیت را انجام تیش تری ا عالقه مندی ب که

ولی همان .  ندارندقاتل قتولی را سرعت عمل و یا دیگران خواندن دست نوشته های خود 
در خواندن ته توانایی این نشان می دهد.  روان تر می خواننددرسی متن را در کتاب 
ترای مهارت خواندن می توان از کتاب های ؼیر درسی هم التته )  . مناستی نرسیدند

. (  استفاده کرد 
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  تمرین تند خوانی انجام پذیرد ته طور مثال مختلؾ مرور خواندن ، در جلسات  :

این کلمه ها  . نوشته شودکالس  یدر قسمت های  مختلؾ تاتلواز متن درس کلمه هایی = 
ن را آ ، دانش آموز واژهتا نشان دادن هر. می تواند تاهم مرتتط ویا ؼیر مرتتط تاشند 

دانش آموز آن  شود ،می تلفظ  ای که کلمهاین که هرویا .  تخواندتدون مکث  تالفاصله و
تجای نوشتن واژه ها روی تاتلو ، می توان ) .  نشان دهدروی تاتلو  فاصله کلمه را تال

. ( کارت آموزشی استفاده کرد از 

   از تین مجموعه ای از می توان ، کلمه و کسب مهارت تند خوانی یک ترای شناخت تهتر
وسط در لذا . قرار داد استفاده مورد را یک درس ازکلمه های خاصی ، متن  کلمه ها و

ته اندازه ای که )  شود ی ایجاد میسوراخکاؼذ، ورقه ی یک یا (  10×  10) کارت یک 
 آموزشی ته عنوان تازی( .  دیده شودکارت وسط سوراخ از ی متوسط کلمه یک اجزای 

حرکت داده شود ، ته محض توقؾ و یا متن نوشته کتاب درسی کارت روی کلمه ها ، 
.   تخواندتالفاصله  تدون مکثکلمه را آن ، دانش آموز ای روی هر کلمه 

از طرفی هم . خسته کننده نیست  ، اوال استآموزشی این فعالیت یک تازی از آن جا که     
، این تازی. است « سرعت عمل در خواندن » رسیدن ته هدؾ درسی یعنی تمرینی ترای 

 ان کالسمی توان دانش آموز) .  دهدکلمه ها را افزایش  شناساییمهارت می تواند واقعا 
. ( تا هم تازی کنند در زمان مرور خواندن ته عنوان تکلیؾ درسی را دو ته دو کرد تا 

  فقط کلمه های مجرد ، یعنی  ندتدون تصویرکه ( کلید واژه ها ) از کارت های آموزشی
دانش آموزان استفاده شود تا  «کارت تند خوانی » ته عنوان ، روی آن نوشته شده است 

دهند تا جمله ی تا معنایی را  ی قرارتگونه ا، آن ها را در کنار هم  هالمه خواندن کضمن 
 استازدیگری هرکارت مستقل ته کمک کارت ها ، ترای جمله سازی کردن . تشکیل دهد 

:  مانند . تاشد ای جداگانه تاید روی کارتجمله  مورد نیاز عالئم نقطه گذاری لذا. 

     آمد    تاران   در   امین ......................   تاران      .     آمد    امین     در 

.   

خواندن دو دسته کرد را که مشکل نوشتاری دارند ، در اول ی می توان دانش آموزان پایه       
  :

.  و در تشخیص اجزای کلمه مشکلی ندارنددانش آموزانی که در تلفظ درست واژه ها  -1
 کنندتشکیل دهنده ی را ته تفکیک تیان  صدا های حتیدرندکلمه را تخوتی تجزیه کنند وقا
 : مثال . 
و .  تقسیم می کنند «مان  »، «  ِِ  س» ، « آ » تخش  را ته سه« آسمان » کلمه ی = 

اما ممکن است « ن + ا + م + ِِ  + -س + آ » .   یا صداها را ته تفکیک تیان کنند
تاید علت را . تنویسند « آسان » را ته صورت « آسمان » چنین دانش آموزانی کلمه ی 
 .  در دالیل دیگری شناسایی کرد

 کلمه اجزای تشخیص و ها واژه درست تلفظ در هستندکه آموزانی دسته ی دوم دانش -2
 را دهنده تشکیل ی صداها حتی و.  کنند تجزیه تخوتی را نیستندکلمه قادر . دارند مشکل

تررسی  و زیرا گروه اول تا تذکر.  ضعؾ این گروه عمیق است. نمی شناسند  تفکیک ته
ته توجه  دوم  اما گروه .  دنپی می ترته اشتتاه خود ... حروؾ الفتا و جدولنشانه ها در 
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چنین مشکلی را  نمی تواناز روی متن صرؾ خواندن  تازیرا فقط .  دنتیش تری نیاز دار
 . د نتاید درتلفظ واژه ها ته تجزیه ی کلمه و تفکیک صدا ها تپرداز. حل کرد 

  ومرور جلساتی که ترای ) هر نشانه تعد از تدریس کتاب فارسی آموزشی جلسه های 
تا زمان ، را فراهم می سازد فرصتی ( . است خواندن ارزیاتی از میزان دوام یادگیری در 

ا کرارا آن ر ، تتواندو دانش آموز . صرؾ شود  لیل روی کلمه هاتح تررسی وکافی ترای 
ترخوردند ، ترای « آسمان »  :مانند جدید در متن ته واژه ای "مثال. آزمون کند تمرین و

: انجام پذیرد  درتاره ی این کلمههای زیر می تواند گفت و گو سی تیش تر آن ،  رتر

    تلفظ می شود؟ چه ، د حذؾ کنی« آسمان »  کلمه ییا آخر اول واز را اگر حرفی 

    چه تلفظ می شود؟  کنید ، حاالآن اضافه آخر حرفی ته 

   شود؟ می تلفظ چه حاال ، کنید اضافه آناول  ته حرفی 

   شود؟ می تلفظ چه حاال ، کنید اضافه آنازدلخواه ته قسمتی  ته حرفی 

   چه شتاهتی دارد؟ « آسمانی » کلمه ی  این کلمه تا 

   و دارد؟« آسان » چه فرقی تا کلمه ی  کلمه این... 

، ساختن کلمه های جدید ترای می تواند آموزش خواندن ،  جلسه یدر تمرین نوع از این 
 تطورعالوه تر فعالیت های کتتی  . تاشد  کلمه اجزای ته و توجهگسترس گنجینه ی لؽات 

:  مانند . پذیرد انجام د فعالیت هایی توانمی هم شفاهی 

  تا کلمه ی جدیدی  دیقرار ده «ب » ته جای نشانه های دیگری «  تار» در اول کلمه ی 
 « ...و، نار ، دار ، مار ، سار ، کار  تار»  .  شود

  جدیدی ی کلمه تا دهید قرار« ر »  جای ته دیگری های نشانه« تار » ی  درآخرکلمه 
 «... تازو ، تال ، تام ، تاد» .  شود 

در شعر ارا ئه ی  و داستانخواندن کتاب های در کنار این فعالیت ها ،   : یاد آوری
.  می تواند موجب رشد در خواندن شود جلسات آموزشی کتاب فارسی ، 
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رفع اشکال  حله ی سوم رم

( تمرین و تکلیؾ ) فعالیت های نوشتاری 

:   یاد آوری

که در کتاب کار خصوصا رونویسی کردن از روی متن پایه ی اول در انجام دادن تکلیؾ 
خصوصا . کالس تاشد در معلم و تاید درحضور اؼلب اوقاتدر ، پیش تینی شده است 

دارند که هنگام  زیرا دانش آموزان پایه ی اول نیاز.  افرادی که مشکل نوشتاری دارند
انتظار می رود در انجام تکلیؾ منزل هم )  . راهنمایی شوندنوشتن توسط معلم کنترل و 

. (  منظور از نظارت دخالت در انجام دادن کار نیست . توسط اولیا نظارت صورت پذیرد 

دانش آموزان اتتدا است ، رویکرد کلی که تا ( تخش خوانداری ) آموزش زتان آموزی در 
تناتراین . سپس نشانه ی مورد نظر معرفی می شود . تاید خواندن واژه ها را تیاموزند 

و .  را تشناسندتخوتی آن شرایطی فراهم شود تا تاید  ایکلمه هرقتل از نوشتن 
های عکس ترداری  ضروری است ترای جلوگیری ازپس .  کنندپیداخواندن آن تسلط در

که چه تکلیؾ درسی ) ، فعالیت های مختلفی ته عنوان تکلیؾ دانش آموز ذهنی  اصرؾ
ارائه ( . که تخش عمده ی آن تثتیت یادگیری است و چه تکلیؾ شب ترای یادگیری است 

:   تطور مثال.  شود

  دانش آموزان در شناخت ، معلم متوجه شد ته دالیلی عده ای ازجدیدی  حروؾدرآموزش
مثال شکل .  دمی شوانتخاب شب ، آن حرؾ ته عنوان تکلیؾ لذا  . نددچار مشکل شدآن 

کلمه سپس .  طریق جستجو کردن در کلمه های متن درس پیدا کنندمختلؾ حرؾ رااز
مورد نظر را پس از حروؾ ممکن است خواسته شود . ) های مورد نظررا تنویسند 

« ح » ح حرؾ   : مانند . (  نوشتن پر رنگ و یا رنگی کنند

  «  ...حرؾ ، صتح وحرکت ، »  : موجود در متن کلمه های  -

  وم از مفه شب هم معلمدر تعیین تکلیؾ ، اشاره شد  مرحله ی خواندنآن چه که در همانند
 ، لؽات ی گنجینهدادن گسترش عالوه تراز این شیوه تا .  می کنداستفاده « جانشینی » 
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تسلط های جدید  کلمه ساختندر وتیش تر جلب شود  کلمه اجزای تهدانش آموزان توجه 
:  مانند .  پیدا کنند

 داده « تاد » کلمه ی :  ال، مثکلمه یا آخر حذؾ و یا اضافه کردن نشانه ای از اول و
 تا  شود

کلمه سازی ، تا حذؾ و اضافه کردن  ته دلخواه تا جایی که می توانند خوددانش آموزان 
تاد               ، شاد تاد            داد ، تاد             اد ،ی         تاد » : مانند . کنند 

 « ... وتال تاد           تار ، 

  ای جمله  تار هر،  ی متفاوتکلمه  چندجمله های ناقص ارائه شود تا دانش آموزان تا
 .  آورد............مادر :  مانند.  را کامل کنندتسازند و آن 

 .  مادر آب آورد=  
 .  نان آوردمادر =  
 ...و . مادر ستد آورد=  

 اما دانش .  تازی و سرگرمی است ه ته ظاهرکاز فعالیت های جذاب و مستمرفاده است
از طرفی می تواند ؼیر مستقیم موجب .  آموزان ته انجام دادن آن عالقه نشان می دهند

:  مانند .  این فعالیت می تواند ترای حروؾ و کلمه ها تاشد.  تقویت نوشتاری شود

 کلمه های مورد نظراز میان قطعه های تریده شده ی روزنامه  یا ، هجی و یافتن حروؾ
درون آن  داده می شود تا درته دانش آموز  ...تریده شده ی روز نامه و ) . مجله و

( . سپس دور آن ها را خط تکشند . نکته های مورد نظر را پیدا کنند  جستجو کنند و

  سپس آن را روی ورقه ی . نشانه های جدید را روی مقوا و یا کاؼذ های الوان تترند
.  تچستانند کاؼذ 

 نخود ، لوتیا ، عدس ، چوب   : ی مانند اتزار ساختن حروؾ و یا کلمه ته کمک اشیا و
یا مقوا  دانش آموز تا چسب مایع روی ورقه کاؼذ و... کتریت ، گوش ماهی های ریز و 

.  مورد نظر تچستاند یاشیاتا سپس روی آن را .  انه و یا کلمه را مشخص کندشکل نش

  مدلی ... ذیر و یا نی نوشاته ودانش آموزان تا استفاده از مواد پالستیکی انعطاؾ پ
هر  از

در کوتاه ترین زمان می توان ، تکلیؾ درسی  حین انجام دادندر. )  نشانه را نشان دهند   
. (  تمرین کردتا این شیوه تمام حروؾ را 

 ساختن شکل حروؾ و کلمه ته کمک خمیر تازی روی ورقه ی کاؼذ  .

  کلمه  . قرارداده شود دانش آموزان  اختیار دررنگی کوچک مانند ستاره های ترچسب
درمتن  حروؾ مورد نظر آن راته محض شنیدن کلمه و.  ی تیان شودحروؾ   یا  و

را یک حروؾ کلمه وروی آن سپس دانش آموزان .  پیدا کنندنوشتاری و یا کتاب درسی 
.   دنستاره تچستان

 را تا  تن ، کلمه هادانش آموز تا خواندن م.  اجزایی از کلمه ها در متن حذؾ شود
التته الزم است حروفی که حذؾ می شود از . کامل کنند آن نوشتن نشانه های مورد نظر
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مگر این که از دانش . نتاشد ... ث ، ح ، ذ ، : مانند گروه یک صدا و چند شکلی ها 
نیز ، می توان ترای اجزای یک نشانه . آموز خواسته شود تا متن اصلی مطاتقت دهند 

تعداد نقطه ها ، دندانه :  همانحروؾ نشانه یا اجزای  منظور از.  دادفعالیتی انجام چنین 
.  د تا دانش آموز آن را کامل کند کرحذؾ می توان آن ها را .  است...  ، سرکج و

 مورد و یا کلمه های تیتر روزنامه ها ، حروؾ  تا استفاده از نوشته های درشت در
.   تچستانندودر دفتر .  تترند آن را از روزنامه اندانش آموز انتخاب شود تای نظر

  ، تطور مثال . میزی کنند رنگ آدر کلمه حروؾ مورد نظری را در آؼاز نوشتن واژه ها
فرض کنید در متنی . کلمه ها ته رنگ قرمز تنویسند  را در« م » خواسته شود نشانه ی 

دانش آموز .  هستند... ترادرم ، آسمان و  چند کلمه آمده است که کلمه های  مادر ،
همین تؽییر رنگ ، اصل حرکت . )  را رنگی کند« م » کلمه ، نشانه ی هرضمن نوشتن 

. ( می کند است که جلب توجه 

  در این جعته. الک شده ریخته شود  دریاییماسه  ،یا شیرینی  مقوایی کفشجعته ی در 
کلمه ها و یا ، ماسه روی دست دانش آموز تا انگشت .  قرار گیرداختیار دانش آموز 

را آن روی سطح ماسه  خط کشهر تار تا کشیدن  و.  حروؾ مورد نظری را تنویسد
تکارگیری حس المسه عالوه تر خوشایند و تا  ). و این نوشتن را ادامه دهد  هموار کند

دلنشین تودن کار  

. ( ته یادگیری کمک تیش تری می کند ،  ترای دانش آموز 

  روی ورقه ی کاؼذ و یا نایلون ، کلمه ها و یا حروؾ « رنگ انگشتی » دانش آموزان تا
یا تخته ، سنگ ،  نوشتن را روی چوب تستنی ومی توانند همین  . مورد نظررا تنویسند

.    داشته تاشند... داخل در پوش های نوشیدنی ها و

  دانش آموزان از تین آن ، کلمه و یا .  تصاویری داده شود که خط خطی شده تاشد
... و .یا تسازند  و.  حروؾ مورد نظری را تا رنگ آمیزی پیدا کنند

 استثنا » کلمه ی : سپس یکتار نوشتن واژه ، مثال  مجسم کردن واژه ها در ذهن و »
.  سپس کار نوشتن انجام پذیرد  (ان   ث ت سا  ) .در ذهن مجسم شود اتتدا 

  جدول حروؾ الفتا مورد تررسی و در کالس در پایه ی اول اتتدایی الزم است روزانه
دانش آموزانی  ، هستندی قراردادی زتان آموزی ها نشانه که آنجا از . ارزیاتی قرار گیرد

را می توان چند کار .  را فراموش می کنندها که مشکل نوشتاری دارند خیلی زود نشانه 
:  انجام داد یا تکلیؾ درسی کالس و منزل ، ته عنوان تمرین یادگیری در زمان آموزش 

 نام صدا ها تیان شود ، دانش آموز تالفاصله روی جدول آن را نشان دهد  . 

  شکل نشانه نشان داده شود ، دانش آموز تدون مکث ، نام نشانه را تیان کند . 

 صفحه آن را در.ه اتعاد ورقه ی کتاب داشته تاشنددانش آموزان خود یک جدول حروؾ ب
جدول را درآن ، کالس درهم زمان تا آموزش نشانه ها .  تچستانندکتاب فارسی ی اول 

 . حروؾ خود تنویسند 
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  شود  نوشتهو یا ورقه ای صورت نا مرتب روی تاتلوی کالس ه روزانه حروؾ الفتا ب .
.  ، نام آن ها را تگویند دانش آموزانی که مشکل در شناخت نشانه ها دارند

   تنویسندزیر آن تصاویر را یعنی نام .  نویسی کنندنام در کالس و یا منزل دانش آموزان . 
مانند .  را روی آن تنویسندشیئ نام آن یی که در اختیار دارند ، اشیا یا روی هر یک از و
........  کتاب ، میز ، مداد ، در ، شیشه ، کیؾ ، کفش ، تخته ، سنگ و: 

   ، مرتب کردن کلمه های نا مرتب یک جمله ،   مرتب کردن حروؾ نا مرتب یک کلمه

    متفاوت تاشندنوشتن یک تا چندجمله ترای یک کلمه که هر کدام   .

   و.  توصیؾ کردن تصویر که صحنه های متفاوتی دارد ...
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138 
 

یکی از مراحلی که می توان مشکل نوشتاری دانش آموز را تر همانند پایه های دیگر 
. درگیر تا کلمه ها می شوند ، زمانی است که دانش آموز  یا جلوگیری کرد طرؾ نمود و
از همان آؼاز  زیرا این دسته از شاگردان تاید. هستند امال فراگیری مشؽول و تا تمام قوا 

:  لذا ضروری است که ته چند نکته تپردازیم .  ته نوشتن تپردازندمعلم  تا نظرکار 

 این دسته از دانش آموزان تاید تا ، در فرایند کار نوشتن امالمانند دیگر پایه ها  .1
. ..کنترل شوند تا در صورت نیاز ، ترای نوشتن درست کلمه ها وتیش تری دقت 

تاید ته هر نحوی از ؼلط نویسی ،   که قتال گفته شدهمان طور.  راهنمایی شوند
  .جلوگیری شود 

اجزای ترای شناخت ، ممکن است نیاز تاشد دانش آموزی  نوشتن متن امال حیندر  .2
 قتل ازخواسته شود دانش آموز از آن لذا تاید  . آن را تجزیه کندناچارا کلمه ، 

اجزای توجه آن ها ته  تا( ویا صداها تتدیل ته هجی ) . نوشتن ، کلمه را تجزیه کند
نتاید تجزیه ) . عموما این گروه ته سادگی اجزا را حذؾ می کنند . جلب شود کلمه 
از ومی شود موجب کند نویسی اوال ادامه دار تاشد ، زیرا ته صدا ها کلمه کردن 

 ( .جدا نویسی اجزای کلمه اثر نامطلوتی در خوشنویسی می گذارد  طرؾ دیگر
سپس هر جز را در کنار . آن را تجزیه کند « ستاره » قتل از نوشتن کلمه ی : مثال 

 «ه  .. ر .. ا .. ت  ِ ..»  س یا     «     ره.. تا ..  سِ »  ستاره          . هم تنویسد 
ی هااما صدا  . شکل حروؾ را فراموش کرده تاشددانش آموز  است ممکنگاهی  .3

چنین موقعیتی تاید از جدول حروؾ الفتای کالس در.  دتشخیص می دهرا  کلمه
یعنی ته محض ترخورد تا مشکل ، تاید نظر دانش آموز را ته .  کمک گرفته شود

فتا در جدول حروؾ ال یل وجوددال از ییک. )  جدول جلب نمود درنشانه شکل   
 دادتا تا دیدن حروؾ ، قرار. آن است گرفتن دید قرار ، در کالس ترای پایه ی اول

حتی تهتر است . و ملکه ی ذهن آنان گردد  شکل های حروؾ تخاطر سپرده شود
 (. دانش آموز جدولی را که خود دارد ته موقع از آن استفاده کند 

   درخصوصا واژه های جدید و دشوار آموزش واژه ها که ترای  یهایاتزار یکی از .4
یعنی همان ترکیب صامت و « جدول هجی » ، داشتن ضروری است پایه ی اول 
این اجزای  شناخت تیش تریاز دانش آموز ترای لذا در صورت ن.  مصوت است

. ) آن استفاده شود زمان نوشتن امال ازته موقع در تهتر است، ها کلمه دسته از 
 . ( همانند جدول حروؾ تاید جدول هجی هم در اختیار دانش آموز در کالس تاشد

، ته کمک دانش آموزان واژه هایی که اهمیت امالیی دارند در متن اصلی گاهی  .5
.  پیشنهاد تدهندمتن مورد وجود واژه ها درآموزان در یعنی دانش.  کالس تهیه شود

این پیشنهاد خصوصا ترای کسانی که مشکل نوشتاری دارند اطمینان خاطر ایجاد 
 .مانوس می شوند یی تخوتی کلمه ها چنین تا از همه مهم تر این که و .  می کند

کلمه : ی که اهمیت امالیی دارند مانند ه هایتعضی از واژاتتدا ،  امالی آموزشیدر .6
و تزرگ که ممکن است دانش آموزان درنوشتن آن دچار مشکل  دشوار های 

که دراختیار ، توسط معلم از قتل روی تاتلوی کالس و یا ورقه ای  نوشتاری شوند
نوشتن امال وقتی دانش آموز مشؽول .  نوشته شوددانش آموز قرار داده می شود ، 

از آن استفاده کنند داشته تاشد ته محض نیاز پیدا کردن ته شکل کلمه ها است اجازه 
را تخاطر  داد تسته شود تا سعی کنندکلمه هاالزم است تا دانش آموزان قرارالتته . 

در اختیار تودن این کلمات )  .که کم تر تتوانند ته آن مراجعه کنند  ، تسپارند
از طرفی یافتن کلمه از تین کارت ها . پشتوانه ی اعتماد ته خود را فراهم می سازد 

 ( . ویا مجموعه کلمات نوشته شده زمینه ی فراگیری را تخوتی فراهم می سازد 
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از جایی همانند دیگر پایه ها تاید در ، دانش آموزانی که مشکل نوشتاری دارند .7
الزم را ته آموزشی ته آن ها خدمات هم ته موقع  ینند که معلم تتواندتنشکالس 

.  دنتاشاز کنترل کارشان داشته راحتی  احساسآسانی ارائه کند و هم دانش آموزان 
اتفاقا در پایه ی اول . ) یاد تگیرند اشکال آموزشی را تا معلم در میان تگذارند 

و می . جویا می شوند دانش آموزان ته محض نوشتن هر کلمه ای نظر معلم را 
 . ( خواهند تدانند آیا کارشان درست است 

تا اتزار نوشتاری مطلوب در .  وسایل مورد نیاز قتل از شروع نوشتن کنترل شود .8
 ختیار ا

دانش نوشتنی مشخص می شود که ترای  جریان کارگاهی در) .  دانش آموز تاشد
 (. آموز شرایط مناسب فراهم نتوده است 

ازجمله های مستقل از یکدیگر که ته هم ارتتاط ندارند ، متن امالی دانش آموزان  .9
خصوصا  ) . ئل روزمره ی کودک تاشدتلکه تهتر است موضوعی از مسا.  نتاشد

 ( امالی ارزشیاتی
که قسمت هایی از متن امال روی شود  تهیهگاهی متن ناقص همانند دیگر پایه ها ،  .10

دراختیار دانش و ودکپی شامال  متن. تاشد خالیآن و تخش هایی از ودآن نوشته ش
این امال هم ترای آموزش واژه هایی است که تا خواندن معلم ، . رار گیرد ق آموزان

وهم ترای دانش آموزانی است که . تا دقت از نگاه خود می گذرانددانش آموز آن را 
ند نویسی»  مشکل متن را ان تاید دانش آموز،  هنگام خواندن متن امال. دارند « کُا

 . )د نرا تنویس ، آن ها که از قلم افتاده اند ندرسیدکلمه هایی د ، وقتی ته نخط تتر
و ته . افزایش می دهد را کلمه ها شناخت دقت دانش آموزان دراین فعالیت ، تعیین 

 ... و (. آن ها کمک می کند که کلمات را آسان تر تیاموزند 

تا . در ادامه ، نمونه ای از امال ی پایه اول اتتدایی  مورد نقد و تررسی قرار می گیرد 
 . دالیل تروز اشکال و میزان اثرتخش تودن روش ها نشان داده شود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پایه ی اول قتل از تکارگیری  دست نوشته ی دانش آموز امال متن(  ح )نمونه ی  -10
 روش رفع اشکال 
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(  ح )نقد و تررسی امالی نمونه ی 

: اشکال نوشتاری این امال ته شرح زیر است 

 : مانند .  و اجزای آن مشکل داردحروؾ دانش آموز در شناخت شکل ظاهری  -1
 .نوشته شد « تات » که ته صورت  «تاب » کلمه ی = 
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کلمه  دو دانش آموز در)  . نوشته شده است« تنر» ته صورت « تتر » ی کلمه =  
 ( . نقطه ها را جاتجا کرده است 

ناتوان ، ( شنیداری ) تلفظ درست کلمه  ص صداهای تشکیل دهنده ی یک کلمه ودر تشخی -2
 : مانند . است 
 « داد » ته صورت « درد » کلمه ی = 
 . نوشته شده است « آسان » ته صورت  «آسمان » کلمه ی = 
تراردم  »ته ترتیب ته صورت « ترادرم ، سرما ، سرد ، ترس » : کلمه هایی مانند = 

 . نوشته شده است « سر ، دست ، تار ، 

، پر رنگ حساسیت شنیداری ضعؾ .  ته نظر می رسد دانش آموز ؼلط های سمعی دارد
جایگزین ته راحتی را  داشته استذهن خود درایی راکه کلمه هدانش آموززیرا  .است 

.   شکل ظاهری آن توجه کند تدون این که ته تلفظ کلمه و. دیگر کلمه ها کرده است 

الزم است اؼلب  دندچار چنین مشکل های نوشتاری نشو انترای این که دانش آموز
انجام پذیرد (  امال آموزشی) آموزش نوشتاری  تا هدؾکالس اول درامال نویسی  ،اوقات

اگر ته .  داری کرد تطور جدی خود مراحل اولیه تایدرؾ ارزشیاتی دراز امال نویسی ص .
،  رخ داد(  ح )آن چه که در متن امالی نمونه ی ین موضوع توجه نشود اتفاقی مانندا

در ذهن خود را و هر آن چه  تدانش آموز هرچه خود خواس، زیرا در این امال . می افتد 
.  شودتذکری ته او داده این که یا  وصورت گیرد  یتدون این که کنترل.  داشت نوشت

سپس  . کردیم تا چشم و دست دانش آموز تا شکل ؼلط کلمه آشنا شود مثل این که صتر
تا آن که تاثیر . در پایان کار تا تصحیح نوشتار او ، ؼلط گیری کنیم و ته رخش تکشیم 

اگر .  راتر عادت ته ؼلط نویسی ، تسیار ناچیز استب درنوشتار راهنمایی های پایان کار 
، ، می توان در زمان تصحیح  تذکرات و کنترل در موقع نوشتن امال تخوتی صورت گیرد

وقتی دانش آموز کلمه ها را ؼلط تنویسد و . تیش تر ته تجزیه و تحلیل واژه ها پرداخت 
 . دشوار تر از آموزش واژه نویسی است این ؼلط نویسی ذهنی شود ، رفع این مشکل 

.  مشکل دیگری دارد آموز دانش این ، معلوم شد کالس ته عمل آمد تازدید هایی که از 
جنگ تین او و اعضای خانواده اش در حضور .  آن هم مدرسه گریزی او توده است

و  یافتن او در مدرسه موجب تروز داد و تیداد های می شد که او را نستت ته مدرسه
گوشه گیری ، عالوه تر . می کرد تیزار... ام فعالیت های آموزشی وکالس درس ، انج

کالس ته دراو که تا آن رفت پیش این اتفاق  آن قدر.  ار سوء تؽذیه هم شده توددچ
در همان ماه های او .  گردیدقلمداد عقب افتاده لیت و وئ، تی مس عنوان فردی نامرتب

نفس ، رؼتت پرسیدن و گفت وگو کردن تا دیگران را از  ، اعتماد تهسال تحصیلیاول 
خارج لذا الزم تود اقداماتی صورت گیرد که دانش آموز از این همه مشکالت .  دست داد

:  ته همین دلیل فعالیت های زیر مورد توجه قرار گرفت . شود 

  تا همکاری معلم و ترقرار کردن ارتتاط .  ترخورد همکالسی ها تا او اصالح شداتتدا
شرایطی ته وجود آمد که .  طرؾ شد، تا حدود زیادی سوء تؽذیه او ترمنطقی تا خانواده 

.   او توانست خود را ته عنوان عضوی از کالس تپذیرد

 از طرفی .  اساس پیشرفت کار نوشتاری مورد تشویق قرار گیردتر شرایطی پیش آمد تا
پرداخته می کلمه هایی ته در زمان تصحیح ، اتتدا  الییص کردن ؼلط امهم ته جای شاخ

قضاوت از چون . قرار می گرفت تشویق مورد ، ته همین دلیل  تودکه درست نوشته شد
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دانش این نوع تشویق مورد قتول دیگر . می شدانجام تراساس نوشته های درست کار او 
درست درتاره ی کلمه ای صحتت می شود که او آن را  زیرا می دیدند.  هم تود آموزان

.  تروز توانایی های خود سنجیده شود الزم است هر فرد نستت ته رشد و) . نوشته است
.  این سنجیدن مورد قتول دانش آموز هم قرار گرفت ( 

  قرار مورد ارزیاتی  مقرر شد در زمان مرور از متن درس ، دانش آموز تطور مستمر
تا تتواند ته تلفظ کردن تیش تر واژه ها ، تجزیه . تمرین کردن وا داشته شود  ته و. گیرد 

... ، دندانه و نقطه :  ، داشتن اجزایی مانند ، شکل ظاهری و تحلیل کلمه از نظر معنی
 لط او را در شناخت کلمه ها تیش تراین فعالیت ها جرات او را افزایش داد و تس.  تپردازد

  :وان نمونه مثال ته عن.   کرد

 چند نقطه دارد؟ .  است« ت  »این حرؾ = 
 کجای حرؾ قرار دارد؟  نقطه در= 
 دارد؟ « پ » چه فرقی تا حرؾ = 
... ، چه تؽییری می کند؟ و اگر ته نقطه های آن اضافه شود= 

  کارش را هم زمان تا دیگران فرصت کافی ته او داده می شد تا تتواند امال ترای نوشتن
.  نوشتن کلمه ها تپرسدتتواند در صورت نیاز از معلم درتاره ی و هم این که .  دهدانجام 

نوشتاری ترای او  لذا کار.  کلمه ای را تخوتی مورد تررسی قرار دهدهرهم تتواند  و
ته . )  تنویسدمعلم تا اشاره ی را تعضی ازجمله ها فقط خواسته می شد .  محدود تود

شده در تعیین پنجاه کلمه ی "از تین مثال فراهم می کرد که اوهمین دلیل معلم شرایطی 
زمان تا دیگران تمام می شد مزاحمتی او همچون کار .(  ، فقط سی کلمه را تنویسد امال

.   ترای دیگران نداشت

 سعی شد .  اساس نوع اشکال نوشتاری تعیین شدیؾ منزل تا هماهنگی خانواده و ترتکل
را ته  فرد زیرا تکلیؾ تاید تتواند.  متن درس نتاشد رونویسی از تکلیؾ نوشتاری صرفا

:  ته عنوان نمونه . جستجوگری وادارد 

که دانش آموز در شناخت آن مشکل داشت ، ته عنوان تکلیؾ های مورد نظری شکل صدا -1
صدای  کهویسدو تن هدکلمه هایی از متن درس را پیدا کر او می تایست. انتخاب می شد 

وادار می کرد در کتاب را این فعالیت دانش آموز .  انتخاب شده در آن قرار داشته تاشد
 .  درسی ته جستجو تپردازد

 رس پیدا کندمتن دشد که او می تایست آن کلمه را درکلمه هایی ته دانش آموز داده می   -2
نوعی  این کارالتته  . را می نوشتکه کلمه ی مورد نظردرآن تود جمله ای  سپس تاید .

اتتدا تاید کلمه ی مورد نظر را از تین کلمه های  ، زیرا اما نه یکنواختیسی تود رونو
 . که در آن تکار رفته تود می نوشت را مختلؾ تازشناسی می کرد ، سپس جمله ای 

او می تایست درتاره ی کلمه  .تیار دانش آموز قرار داده می شد کلمه های مختلفی در اخ -3
درتاره سپس  . آن را ته درستی تلفظ کنداتتدا الزم تود مثال . )  ن صحتت کندترای دیگرا

 ... (و. تا کلمه های مشاته مقایسه کند . توضیح دهد ی شکل ظاهری آن 
  کارهای مهمی که مورد توجه قرار گرفت ، کنترل دانش آموز هنگام امال نویسی در از

خود را دانش آموز فهمیده تود که ترای درست نوشتن کلمه ها ، تاید .  کالس درس تود
وقت دچار هر. ( نیاز ته معلم را تیش تر احساس کرد ) .  تا توضیحات معلم هماهنگ کند
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 از نظر شنیداری تسیار.  میان می گذاشتشد تالفاصله موضوع را تا معلم در مشکل می 
.  یادگیری نمود ومهم تراین که خود اقدام ته.  رشد کرد

 خواسته می شد در صورت نیاز و فقط  در موقع نوشتن کلمه های تزرگ در متن امال ،
تا اجزای کلمه را تهتر . در اوایل کار نوشتاری ، تعضی از کلمه های تزرگ را تجزیه کند 

.  آن جلوگیری شود اجزای تشناسد و از حذؾ 

 د در موقع نوشتن امال ، از دو جدول ترای شناخت شکل نشانه ها ، از او خواسته ش «
استفاده ی ته موقع از دو جدول حس اعتماد ته نفس و .  استفاده کند« الفتا و هجی 

.   اطمینان را افزایش داد

زحمات تیدریؽی که معلم در کالس کشید ولذتی که معلم از آموزش و حل مشکل نوشتاری 
درست است که در پایه ی .  حاصل شودمی ترد ، عاملی شد که نتایج خوب و مطلوتی 

.  همکاری خانواده قاتل قتول تود. )  اول وقت زیادی را گرفت اما کامال راضی کننده تود
  )

 

 

 

 

پس از علت یاتی و « ح » متن امالی دست نوشته ی دانش آموز « ط » نمونه ی  -11
 تکارگیری روش های رفع اشکال 
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 « ح» آموز  دانش امالی تازخورد تکارگیری از حاصل ی نتیجه« ط » امالی  

 درزمان ، پیشنهادی های روش تکارگیری تا.  است ارزشیاتی نوع از « ط »امالی 
 چند ماه مدت در... و  مناسب های تکلیؾ انجام همچنین و مرورآن و درس متن خواندن

 مشاهده طورکه همان.  تنویسد معلم راهنمایی و توضیح تدون را آن توانست آموز دانش
نشان می دهد  نوشتاراین . ختری نیست در این امال  نوشتاری های اشکال    از شود می



 

145 
 

مناسب  تا توانمندی.  انگار او نتود که کلمه های کوچک و قرارداد ها را ؼلط می نوشت
.   را تا اطمینان خاطر تنویسدامال او توانست متن 

گمان می که عده لذا آن . است گیرد اثر تخشی روش ها مورد توجه قرارتاید آن چه که
عادت دانش آموز : می گویند یا این که .  را متکی ته خود تار می آورند کنند دانش آموز

شرایطی را فراهم می اما این روش ها .  تاشدهمراه می کند همیشه در نوشتن کسی تا او 
و در .  تپردازدنوشتاری واژه ها ری خود ته یادگی تادانش آموز را وا می دارد سازد که 

در همان طور که کرارا تاکید شد التته . نهایت مهارت نوشتاری را کسب می کند 
دانش آموزان تا گذشت زمان و انجام فعالیت های مناسب ، الزم است تکارگیری روش ها 
و راهنمایی ها ته اندک و در نهایت .  دنشوگذاشته ، آرام آرام آزاد درزمان امال نویسی 

دانش آموزانی از این ضمن این که . د نمتوجه تاشخودشان تدون این که . صفر ترسد ته 
مانند افراد ، تدون هدایت دیگران دست ، می خواهند تا دست یاتی ته مهارت نوشتاری 

.  امال تنویسند عادی کالس 

شتاری تودند تا گذشت زمان و کل نوی که دارای مشدانش آموزان اؼلب مشاهده می شد
گاهی در هنگام چنان اطمینانی پیدا می کنند که گرفتن در موقعیت های مناسب ، قرار

یعنی ته مرحله ای از . نوشتن امال ، می خواهند ته دیگران در نوشتن کمک کنند 
عین انتقال آموخته ها ته دیگران ، .  یادگیری می رسند که ته دیگران انتقال تدهند

 .یادگیری است 
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فصل پنجم    

 

 

 

 

 

زیرا که ته ز تجرته ، آموزگار                       تو تجرته از اوستاد گیر    ! ای متتدی         
  نیست 

( مسعود سعد سلمان ) 

 

: ترای پیشرفت در نوشتار ، توجه ته نکاتی الزم و ضروری است

 دانش آموز استفاده شودکه  شیوه های مناسب ازتاید  هفتگیو  روزانه امالتصحیح  در
کلمه تن اصلی امال ، ته تررسی و تحلیل مطاتقت دادن نوشته های خود تا م تتواند در

.  از این طریق شکل کلمه را تهتر شناسایی می کند .  تپردازدی خود های نوشته شده 

    یحات ته درستی انجام یا توض و ؼلط گیری ،  در تصحیح متن امال اؼلب مشاهده شد     
 تعیین تخوتیدر توانایی نوشتاری را  افراد واقعی موقعیتصورتی که تاید در.  نمی شود

، دادن خصوصا در تازخورد ) . مطلع ساخت ن اشمیزان توانایی از  و آن ها را.  کرد
زیرا ممکن . معلوم شود ته وضوح ی است نقاط ضعؾ رعالوه تر تیان توانایی ها ، ضرو

نتاید ته تهانه ی نتودن زمان کافی  ( .پی نترد نوع اشکاالت خود است دانش آموز ته 
.  اصل کار نادیده گرفته شود 

 چگونگی نوشتن واژه  راهنمایی های ضروری در ، الزم است نکات مهم و درتصحیح امال
، در ورقه ای که مشکل نوشتاری دارند رعایت اصول نوشتاری ترای دانش آموزانی وها 

.   نوشته شودجداگانه 

و فعالیت های مطلوب ها همراه راهکاررا تاید تازخورد های مناسب پس از تصحیح امال      
تشخیص این . کافی تاشد اهی شؾ یتازخورد هاممکن است گاهی التته  ) . ارائه نمود

تازخوردها  ارائه ی راهنمایی ها ودلیل این تاکید تر آن است که ،  . (نکته تا معلم است 
قتلی ؼلط های نوشتاری تکرار  موجب می شودکه از ، تصحیح امالی دانش آموز پس از

التته تاید شیوه های تصحیح امال . کندجلوگیری اشکال های تعدی وزتری از و تا  حدود
تذکر و  فراهم سازد که تتواند هم ازآموز تگونه ای تاشد که فرصت کافی ترای دانش 

.  نوشته ی خود تپردازد راهنمایی های معلم استفاده کند وهم ته نقد و تررسی 
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  تاید شرایطی در کالس فراهم شود که تا توجه ته نتایج امال پس از تصحیح ، افراد
دانش  مناستی تا، حتی افراد خانواده ترخورد نا ، دوستان همکالسی ها:  مختلفی مانند

دانش  ، میل ته یادگیری را ازشایست  و یا نا زیرا ترخورد نامناسب . نداشته تاشند آموز
اختیار کند گوشه گیری این که عاملی می شود که دانش آموز و مهم تر.  دی گیرآموز م

کسی تخواهد از ته همین دلیل اگر . داری نماید  خودتیان اشکال های نوشتاری  ازو
جرات نمی کند دلیل  ، ته دلیل سرزنش ها چه تسا . دوری می کندآورد  در کارش سر

در صورتی که تاید محیطی را ایجاد کرد که .  اشکال نوشتاری خود را تیان کند تروز
زتان  اززیرا اگر عوامل ضعؾ نوشتاری .  گوها شرکت کنددرگفت و دانش آموز تتواند

.  فائق آمدآن ها مشکل نوشتاری رفع می توان تر   ، آسان تر  دانش آموز شنیده شود
از موقعیت توجود آمده تجرته نشان داده است که این دسته از دانش آموزان دوست دارند 

رفع هم دنتال راه حل خود شان  حتی آن ها .شوند   و خالص  فرار کنندهر چه زودتر 
پس .( شاید سرک کشیدن ته نوشته های دیگران ترای همین تاشد)  . می گردنداشکاالت 

تاید ته دیگر دانش آموزان کالس .  سرزنش کردن آن ها جلوگیری شودتاید تطور جدی از
:  گفته شود 

.  ، اما رفع می شود  این افراد مشکلی دارند که ممکن است ترای دیگران هم پیش تیاید    

  مختلؾ های شیوهبه  این که تتوان عالقه ی دانش آموز راپس از تصحیح امال ، ترای 
ترانگیخت ، الزم و جلوگیری از تروز هر نوع اشکالی جهت آموزش واژه ها  نوشتن

 یعنی واژه ها و عتارات)  دانش آموز در یک متن امال خوب عملکرد است تا توجه ته 
امال  ته او فهماند که دلیل موفقیت در تخش هایی از(  دانش آموزشده ی   درست نوشته 

گیری روش آموزش نوشتاری است که معلم ترای رفع اشکال کاراستفاده ی درست از ب، 
.   تعیین می کند

پی تردن الزم است ترای آشنایی تیش تر دانش آموز تا دلیل ؼلط گیری از شکل کلمه و      
توسط دانش  امالی آموزشی کوتاهگاهی متن  ،شکل کلمه  اهمیت درست نویسیته 

این متن نوشتاری را سپس معلم  . روی تاتلوی کالس نوشته شود انی از این گروهآموز
دانش آموز  شناختمعلم ، این عمل  . کند روی واژه ها ، تصحیحتوضیحات الزم  تا نقد و

ترد که درست  دانش آموز پی می.  عمیق تر می کندنستت ته شکل نوشتاری واژه ها را 
. نوشتن چه قدر اهمیت دارد 

:   یاد آوری     

ترای نوشتن امال روش های مختلفی را معلمان تکار می ترند که در جای خود اثر =       
از تصاویر تهیه ی متن اصلی خود ساخته ، تجای گاهی معلم می تواند مثال . تخش است 

آن چه از  از دانش آموزان تخواهد و.  یا داستان های تصویری استفاده کند مجرد و
در چنین .  تنویسند( تا ده سطر ) در چند سطر تصویر می فهمند و قاتل گفتن است را 

.  دنترای نوشتن نیاز دارمختلفی  نند ته کلمه هایاحساس می ک انشرایطی دانش آموز
فراهم می یافتن شکل درست کلمه ها  جستجوگریاین که شرایط را ترای ضمن معلم 
می : می گوید واژه ها شکل درست تودن از درآن ها خاطر اطمینان ایجاد ، جهت سازد 

ی درستته از نظرشکل امالیی را  نیازکلمه های مورد آیا که  دتپرسیتوانید از من 
آن ها را در فراگیری واژه ها خود آموز  نوشتناین شیوه ی  . یا نه د وتشخیص داده ای

.  تار می آورد
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سپس از دانش آموزان می . یا این که اتتدا متن امال را در یکی دو سطر می گوید =       
. ) ادامه دهند ( سطر 10در حد اکثرمثال ) خواهد داستان آن را ته دلخواه در چند سطر 
 ...و. ( آؼاز این متن امال شروع یک داستان است 

 کتاب درسی تسلط ندارندرسم الخط معمول در آموزان ته انشاؼلب مشاهده می شود د  .
کار نادرست نویسی ، شکل کلمه وحرکت صحیح دست ، هر چه درتناتراین تدون آموزش 

لذا در زمان تصحیح . صورت گیرد ، زمینه ترای ؼلط نویسی کلمه ها فراهم است تکرار
 این نکته دررعایت .  توجه شودکه از اهداؾ امال است امال تاید ته این امر مهم 

ترای ارزش یاتی  ،  70و  60دهه های  در. )  ضروری استکالسی هم دیگرنوشته ها 
تخشی از نمره ی دانش از جمله نویسی و یا انشا نویسی پایه های پایانی اتتدایی ، 

زیر توجه ته رسم الخط تذکرات لذا . (  آموزان ته درست نویسی اختصاص داده می شد
:   ندمان. را مشخص می کند 

 زیتا نویسی   .1
یک کلمه وکلمه رعایت فاصله ی منطقی تین اجزا  ، منظوراز زیتانویسی :  یادآوری   

الزم است در موقع . می تاشد ... یک جمله ، توجه ته حاشیه ی ورقه ی کاؼذ وهای 
دن این کار تاید او را ته انجام دا.  رعایت شود توسط دانش آموزاین اصول  نوشتن ،

.  تشویق کرد 
ن ا   ر  تا» ته صورت را « تاران » مانند ی امه کلدانش آموزی در پایه ی اول  اگرمثال   

هوا     دیروزتارانی      » در پایه ی دیگری دانش آموزی جمله ی  و یا. تنویسد « 
را ته « تهتر » ویا دانش آموزی کلمه ی . را تا ایجاد فاصله های نامنظم تنویسد «  .تود

 . ترخوردار نیسترسم الخط زیتایی  ازاین نوع نوشتن   ...و. تنویسد « ته تر » صورت 
 

 هم اندازه نویسی  .2

در نوشتار  یا کلمه ای را تارها تیاموزد که وقتی یک حرؾ و دانش آموز تاید:  یادآوری      
مثال .  اندازه تنویسدیک  می ترد ، تاید سعی کند آن ها را ته یک شکل و تکراری تکار

«  سر،  سرسر ، » چند شیوه ی خطی ته در چند جای یک متن «  سر» ی  کلمه اگر
نوشته شود « سر ، سر ، سر »  اندازه چند ته و یا . نامناسب است  ، نوشته شود

 . مناسب نیست 

 (کلی نویسی ) یکسره نویسی اجزای کلمه  .3
ت دست ، ته حرکت درسنکردن ترین اشکال دانش آموزان در رعایت  تیش:  یاد آوری

شکل کلمه را نامناسب ، کلمه یک جدا نویسی اجزای زیرا .  ارتتاط داردیکسره نویسی 
وجه ته نوع رسم الخط تا ت.  کلمه ها ته هم چستیده اند ضی ازاجزای تع.  جلوه می دهد
.  هم نوشته می شوند  اجزا تافارسی ، این 

پس تاید اتتدا در یک حرکت . همه ی اجزا آن ته هم چستیده اند « چشمه » درکلمه ی = 
) سپس نقطه گذاری حروؾ . یکسره نوشته شود « حسمه » دست شکل کلی کلمه ی 

  -3چسمه  -2حسمه  -1» : مانند . از اتتدای کلمه ته ترتیب انجام می شود( چ ، ش
« چشمه  
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تا آن چه که معرفی می شوند تاید توجه داشت شکل های مختلؾ تعضی ازحروؾ =  
موقع  شکلی است ، اما در دو«  بت » درست است که حرؾ  مثال. تفاوت هایی دارد 

و   ب « ،  ة ،  ث   ، » ت : مانند . نوشتن ممکن است ته چهار شکل تکار گرفته شود 
«  ض،  ض،   ض، » ض  .  در هر قسمت کلمه تا هم تفاوت دارد » ض ض « حرؾ  یا

 

 هم شکل نویسی حروؾ در کلمه ها  .4
:  یادآوری 

» ی کلمه اگر .شتیه ته هم تاشند  در یک متن نوشتاری تهتر است حروؾ کلمه ها
تکرار شدن هم است در ، تهتر متن نوشتاری ته این صورت نوشته شده تاشد در «ترادر

 «   ترادر ، ترادر ، ترادر» : نه ته شکل های دیگر مانند . شود چنین نوشته 

 تناسب منطقی تین اجزای یک کلمه  .5
  :یادآوری   

مناسب جلوه کند ار هم ، موجب می شود شکل کلمه نارعایت نکردن تناسب حروؾ در کن     
ترای ؼلط رعایت نکردن نکاتی از این نوع درنوشتار ، زمینه را  ...و« اترو» : مانند . 

الزم است نقد درست و ته موقع از نتایج کار  امال تصحیح لذا در.  نویسی فراهم می سازد
زیرا اهمیت دادن معلم . نتاید نکاتی نادیده گرفته شود . دانش آموز انجام پذیرد نوشتاری 

ته دقت در نوشتار موجب می شود تا دانش آموز ته ارزش درست نوشتن واژه ها تیش 
.   د تر پی تتر

 
. ته درستی ؼلط گیری صورت نگرفت که در ادامه آمده است ، « ی » در نمونه امالی 

تر اساس .  تودگرفته قرارارزیاتی  مورد(  20) اینمره ارزش یاتی متنای تراین امال 
در . خواهد داشت «  10» نمره ی کم تر از دانش آموز  عملکرد این، دستورالعمل 

. ته درستی انتخاب نشد امال هم چنین متن . داده شد « 13 /  5»صورتی که نمره ی 
این عمل قتال توضیح داده شد که که . گفته شد مجرد یکلمه ها ، درپایان متن امالزیرا 

.   نامناسب و نادرست است و ارزش امالیی ندارداز نظر آموزشی در پایان امال ، 
 
 
 
 
 
 

ترای نقد تصحیح و  ) دانش آموزمتن امالی دست نوشته ی « ی » نمونه ی  –12
( تازخورد 
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«  ی » نقد تصحیح امالی 

  ته درستی انجام نشدتا متن ساخته شده و مطاتقت قرار دادن واژه ها ؼلط گیری  .
 :مانند 

  کلمه ی و نیز « ترایی مان » رت ته صو «مان ترای» کلمه ی : سطر دوم در «
 .نشد انجام نوشته شد ، اما ؼلط گیری « تکوید » ته صورت « تکوتد 
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 تودن  ؼلط اما ، شد نوشته«  زدن » صورت  ته« زدند » ی  کلمه: سطرسوم  در
 .نشد کلمه گوشزد 

  تهیه » ی  کلمهو« کتایهایی » صورت  ته« کتاتهای » ی  کلمه : سطرچهارمدر »
  .نشد انجام  گیری ؼلط اما ، شد نوشته«  تهیهء» صورت  ته

  تهقتال  ختم می شود « ه  » حرؾکلمه هایی که ته یای میانجی در پایان : یاد آوری 
 .نوشته می شد «  ء »صورت 

 تذکری داده  اما ، شد نوشته « اهداه » صورت  ته« اهدا » ی  کلمه: سطرپنجم در
 .نشد 

 گیری ؼلط اما شد نوشته «اجاهء » صورت  ته« اجازه » ی  کلمه: سطرهشتم  در 
 .نشد 

  ته«  تمیز »ی  کلمهو « ساللم » صورت  ته« سالم » ی  کلمه:   نهم سطردر 
 .نشد  گیری ؼلط اما ، شد نوشته« تمیذ »   صورت 

 ؼلط اما ، شد نوشته « تخشه» صورت  ته«  تخشش» ی  کلمه: دهم  سطر در 
 .نشد  گیری

  قتل ازارزشیاتی توصیفی معیار ). رعایت نشد  ترای تصحیحدستورالعمل نمره گذاری 
 : تطور مثال . (  نمره گذاری تود، ارزشیاتی 

  ته ... کلمه ویک تشدید ، کم و یا زیاد نوشتن حروفی در ننوشتن نشانه ی ترای
 .  درستی عمل نشد

   تازخورد کتتی هم .  کلمه ها رعایت نشدنوشتن حروؾ درشیوه ی حرکت دست در
اما تاید تذکرات کتتی و درست است که ارزش یاتی تر متنای نمره تود )  .ثتت نگردید 

های زیر نمونه می توان ته  المثتطور ( .  هم داده می شددر پایان تصحیح یا شفاهی 
که  

 : مانند . نمود اشاره حرکت دست رعایت نشد 

  دندانه تخوتی نوشته نشد« است » و « دستش » در دو کلمه ی  . 

  در کلمه ها تا یک حرکت نتود« واو » نوشتن حرؾ  . 

  دراؼلب کلمه ها ، آن را ته . دارد وجود ته کلمه ها مشکل « ن » در چستاندن حرؾ
 . نوشته است « ی » شکل 

  حرکت نوشته می شد و  سه  تاید تا دو « ک ، گ » حرؾ. 

  شدمی داده ( توضیحات کتتی ) تازخورد کتتی تاید متنوع ، تا توجه ته اشکاالت  .
 : مانند . می توانست نمونه های زیر را ارائه نماید تطور مثال 

  ، ته تا توجه ته این که توانایی خوتی در تشخیص کلمه ها داری اما دانش آموز عزیز
 تیمشکالهنوز ... و "واقعا، " ثانیا، " مثال ،"فعال: نظرم در شناخت کلمه هایی مانند 

یکتار دیگر متن . دفتر لؽت خود یادداشت کنی است این کلمه ها را در تهتر .  داری



 

152 
 

و . را پیدا کن  هستند« " اوال»  ی که مانند کلمه ییاهکلمه و . درس را تررسی کن 
 .  تنویسدر دفتر لؽت 

  نشان می دهم توجه کن « کاؾ و گاؾ » نوشتن حرؾ چگونگی حرکت دست را در .
سه حرکت وجود دارد مثال ترای گاؾ . ) رعایت کنی آن ها نوشتن موقع تاید در پس 

 (گ ، ك  ، ل    :مانند . 

   شروع  ضمن این که . ترخوردار نیست  ترای ارزش یاتی مناسب ویژگی از متن امال
.  و پایان مناستی ندارد 

 

 

 

 

 

سال  ترای ارزش یاتی پایانامالی پایه ی اول اتتدایی متن « ص » نمونه ی   -13
تحصیلی 

هر کس تاید از مسواک مخصوص ته . دست و صورت کثیؾ را تا صاتون می شویند  
، تا لیوان خودش آب می خود را تمیز نگه می دارد  نادر لتاس های  .استفاده کند    خود 

. دانه می خورد . جوجه ی جواد زمین را نوک می زند . ته دیگران سالم می کند . خورد 
  تشقاب و قاشق همراه سفره. ته گوسفندان نزدیک نمی شود چوپان گرگ از ترس سگ 

پری . مدیر می نویسد که اکرم سه روز تیمار توده است  مادر ته . اتاق آورده شد ته 
.  را تا پا می اندازد  توپ

پایان سال ارزش یاتی دانش آموزان در ترای این امال  متن، که قتال گفته شد همان طور
... وقواعد م ترای سنجش میزان یادگیری حروؾ ، و اعتتار الز. مناسب نیست تحصیلی 

. دانش آموزان ندارد  نوشتاردر را 

ی موارد امالیی  تقیهنستت ته قرارداد های آموزشی و «  2» نشانه های وجود 
از نشانه  منظور) .  نشدتوجهی ها آن  از یتخشته ، این متن  دراتفاقا که . دشوارترند 

( . ، هستند غ ث ، ح ، ذ ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، :  حروؾ همان   « 2 »ی 

ح ، : حرؾ های «  2» از نشانه ی و« ژ » حرؾ «  1» از نشانه ی در این متن امال 
« خوا » و صدای «   ّ»نشانه ی : از قرارداد های آموزشی ع ، غ ، وذ ، ص ، ط ، ظ ، 

 از نتیجه ی کار ترای قضاوت و، نمی توان در پایان تناتراین  .نیامده است در متن 
.  تخوتی استفاده کرد ارزیاتی از میزان یادگیری دانش آموز 
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هدؾ از نقد و تررسی نمونه امال ی دانش آموزان و نتیجه ی  : در پایان می توان گفت 
این در « توصیفی » در گذشته و چه تا رویکرد  نمره ای رویکردچه تا ، ها ارزش یاتی 

جایگاه ته نستت خصوصا . زمان ، این توده است که ته اهمیت موضوع پرداخته شود 
 عملی ترای کسانی تاشدمصداقی و از طرفی تمرین . تعمل آید توجه جدی نوشتار واقعی 

خواهند مهارت و نیز کسانی که می . وارد شوند ی معلمی حرفه می خواهند ته    که 
. یی کسب کنند اتوانو .  خود را ارتقا دهند

تاید ،  کارشناسی در امر آموزشترای ارائه ی نظرات این تود که ترام همیشه عقیده 
نظرات پشتوانه ی تتواند  ته عنوان مستنداتدانش آموزان و نتایج عملکرد ها نمونه کار

یا  که شنونده وآن چه  نه. تاشدپرسش های دیگران ی پاسخگو ، و پیشنهاد علمی 
خود  ذهندر آن ها را ته سختی تدون مطاتقت دادن و یا سنجیدن ، مطالب ی خواننده 

یکی از دوستان )  .قاتل اجرا نتاشد ممکن است ولی  دکنپیاده خود  خیال درو یا . سازد ب
و کارهای  نمونه هاهمان ،  تکنولوژیگاهی : می گفتند تکنولوژی در کارشناس 
. ( است آموزش در  شده تهیهعملکردی 

زیر سوال تردن ، در امال نویسی دانش آموزان پرداختن ته واقعیت های موجود از جانتی 
ترای آموزش  : تلکه می خواهیم تگوییم . آموزش نیست امردر متولیان و یا مرتیان 

را  آموزش نوشتاری: همجنین تاید گفت  .آن است  حرفه اینیاز ته آموختن دادن ، 
لذا . تلکه تاید دارای حرفه ی معلمی تاشد . ته عهده تگیرد نمی تواند فرد تا سوادی هر

از طریق نیازمندند که  خصوصا دانشجویان حرفه ی معلمیافراد متتدی در امرآموزش و 
انی عمیق آموزش زتان مطاتقت تا مبرا آن آموز نتایج عملکرد دانش و تررسی نمونه ها 

درک حوزه های مختلؾ یادگیری ،  در عالوه ترشناخت جایگاه درست نوشتارتا . دهند 
.  پیدا کنند دانش آموزان اهداؾ امال نویسی درستی از 

روش های درست آموزش ، دانش آموزان را از همان انتظار می رود تا تکارگیری لذا 
دلهره ، ترس ، :  می توانند این روش ها زیرا . اتتدا مسلط در نوشتار تار آوریم 

دادن حس اعتماد ته خود و در دست و ناامیدی را که در کودکان منجر ته از اضطراب 
. حذؾ کند و یا از شدت آن تکاهد  می گردد رانهایت شخصیت اجتماعی 

. و معلمان را تدانیم و ته آن ارج نهیم ارزش کار آموزش همه ی ماته امید این که  
 هتوانمندی هایی که خداوند متعال ته آنان عطا فرمود امیدواریم فرزندان ایران عزیز ما تا

....   ان شا ا .  ترسند ته رشد و تعالی ، است 
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تو خوشنود تاشی و ما رستگار                                 خدایا چنان کن سرانجام کار 

موفق تاشید »                                                                                        
 . »

 

:  مناتع 

 کتب درسی  دفتر تالیؾ –فارسی دوره ی اتتدایی ( روش تدریس ) کتاب معلم  -

 انتشارات مدرسه  –اتتدایی مجالت رشد آموزش  -
دیکته نویسی   اختالالت –دکتر تتریزی  -
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 katskh@mihanmail.ir  لیمیا سردآ
 

همراه شما در شتکه های 
 اجتماعی

09383414641 

لیآدرس اص  www.kabotarharam.ir کارگروه ها 

 کارگروه اول تاششم و مدارس چندپایه

 

ته ی سایت معرؾارسال مطالب و 
 دوستان وهمکاران

تساه هورگراک بلاطم ندش رت ینغ  

 

 

 

http://www.kabotarharam.ir/

