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تسم هللا الرحمن الرحیم
مق ّدمه
سپاس وستایش تی کران ترآفریننده ی یکتا وقادر متعال  ،سالم ودرود تی پایان ترنمونه
ی انسانیت حضرت خاتم االنتیا محمد مصطفی ( صل هللا علیه و آله ) و خاندان اوکه ته
حق ترترین گزیدگان الهی در رهتری تشریت اند  .سالم ته روان فرزندان ترومندشان
حضرت امام ( ره ) و شهیدان عزیزی که مشعل فروزان آیندگانند .
تدون شک معلمان درآموزش اتتدایی تا انسان هایی سروکاردارندکه چون آینه  ،صاؾ و
صیقلی اند وحقیقت آموزش ویادگیری را تاتصویری گویا نمایش می دهند  .اما گاهی در
جریان آموزش ته دالیلی ممکن است گرد و ؼتار روش های نامطلوب ترروی آن تنشیند
و تصویر ،آن چنان که تاید نشان داده شود  ،نتاشد  .تطوریقین تا ؼتارروتی ته موقع ،
حقیقت آنها هم شکوفا می گردد .
همه ی مجریان امرآموزش وا قفندکه در دانش آموزان یکسانی وجود ندارد  .التته این
عیب محسوب نمی شود  .همانطورکه سعدی می گوید :
« اگرشب ها همه قدر تودی  ،شب قدر تی قدر تودی »
ویا در شعر دیگری اشاره می کند :
گر سنگ همه لعل تدخشان تودی پس قیمت لعل وسنگ یکسان تودی .
تااین طرزتلقی است که قادرخواهیم تود اختالل وناتوانیهای ایجاد شده ی فرزندانمان را
در آموزش تشناسیم و در رفع آن تکوشیم  .تا تتوانیم اختالل را ته اندک ترسانیم
ودرکوتاه مدت ازتین تتریم  .تعلیم وترتیت مانند سایرامور زندگی  ،پیوسته درحال تؽییر
وتحول و در
نهایت رسیدن ته سوی تکامل است  .متولیان امرآموزش  ،خاصه معلمان که ته طور
مستقیم عهده دارآماده سازی نسل آینده ی جامعه ترمتنای نیازهای مذهتی ،اخالقی ،
اجتماعی ،سیاسی و ...هستند  .تاید همیشه ته روش های نوین و اثر تخش تعلیم وترتیت
آشناتاشند  .تا تتوانند در زمان آموزش  ،شیوه های مناسب را ترای فراهم ساختن شرایط
و موقعیت مطلوب یادگیری دانش آموزان  ،تکارگیرند .
این که وجود معلم  ،اعم از زن ویا مرد  ،پیر و یا جوان  ،می تواند چه نقشی ترشکل
گیری شخصیت و رفتارکودکان داشته تاشد  ،ترکسی پوشیده نیست  .زیرا ترای کودکان
دتستانی و حتی آن هایی که از دتستان گریزان هستند نیز چگونه حرؾ زدن معلم  ،شیوه
ی راه رفتن  ،نگاه کردن  ،نشستن و ترخاستن ،خندیدن ،مهرتانی ورفتارهای پسندیده ی
دیگرمعلم  ،هرگز از نظرها فراموش نمی شود .
فراوان دیده می شود که کودکان ازرفتارهای معلم الگو می گیرند  .رفتارهای پسندیده ی
معلم ،وسیله ای ترای رسیدن ته هدؾ های اصلی درتعلیم وترتیت است .که همانا این
هدؾ واال  ،در نهایت « انسان سازی » می تاشد .
معلم است که می تواند از کودک  ،انسانی شجاع  ،امین ودرستکار  ،مومن ودانش پژوه
تسازد .امااگرشرایط نا مطلوب و روش های کار نامناسب تاشند  ،چه تسا ممکن است
خدای ناکرده ،کودک شخصیتی تگیردکه او را ته اصطالح عروسک کوکی دست دیگران ،
ترسو و درانجام دادن کارها تی هدؾ و ...تسازد  .تناتراین درامرآموزش شناخت کودک
و توانایی او در یادگیری  ،از وظایؾ تسیار مهم معلم است .
هدؾ از تالیؾ این کتاب که تجرته ی سال ها معلمی است  ،افزایش دقت و توجه ی ته
موقع دانش آموزان درزمان آموزش خوانداری و نوشتاری زتان فارسی تخصوص
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فراگیری امال کلمات ( شکل نوشتاری) می تاشد  .زیرا اؼلب اشکاالت امالیی یا نوشتاری
آن ها  ،در گروه دسته تندی های آموزشی قراردارد .که تاید قتل از تروز هرنوع اشکالی
ازآن جلوگیری شود .
روش های پیشنهادی دراین کتاب موجب می شود تا دانش آموزانی که مشکل نوشتاری
دارند  ،تهتر و زودتر تتوانند خود را تازیاتند  .و ته توانایی خود پی تترند  .و از همه
مهم تر این که رشد منطقی و قاتل قتولی داشته تاشند  .ان شاا...
تقدیم ته همسر و فرزندان و خانواده ام که مرا یاری کردند  .و زمینه ی خدمت معلمی را
ترای من فراهم ساختند .
مولؾ  :سیدداودمیرشفیعی لنگری

پیش گفتار ( ویراست دوم )
این کتاب ته چند دلیل توجه معلمان و دانشجویان دانشگاه ترتیت معلم را ته خودجلب
کرده است :
 - 1دو تعدی تودن محتوای آن
 الؾ  .ارائه ی متانی و مطالب نظری  - .ب  .ارائه ی نمونه فعالیت های عملی - 2نگاه جدید ته ارائه ی نمونه ها ی عملکردی دانش آموزان در مقاتل نظرات
پیشنهادی .
 - 3نقد و تررسی نمونه ؾعالیت های عملکردی ته جای کلی گویی درتاره ی موضوع .
 - 4کارتردی تودن روش ها ی پیشنهادی تا توجه ته نمونه های ارائه شده .
لذا تقاضای فراوان همکاران  ،این جانب را تر آن داشت تا پس از سال ها فعالیت های
آموزشی  ،چاپ جدیدی از کتاب داشته تاشم  .تناتراین تاتوجه ته موقعیت ایجاد شده و
همچنین تؽییراتی که دررویکرد ارزش یاتی از آموخته ها ی دانش آموزان در دوره ی
اتتدایی توجود آمده است  ،موجب گردید تا تؽییراتی را در محتوای کتاب توجود آوردم .
در این تؽییرات از اطالعات جدید ی استفاده کردم  .این اطالعات از موقعیت هایی مختلؾ
حاصل گردید  .مانند :
 کارگاه های آموزشی که تا معلمان شهرستان ها و مناطق استان و کشور داشته ام .
 آموزش دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی اتتدایی در مراکز ترتیت معلم .
 ا رزیاتی از عملکرد دانش آموزان در سطح استانی و خصوصا توجه ته نتایج آن ها
تا رویکرد « ارزش یاتی توصیفی » در دوره ی اتتدایی .
ته همین دلیل در قسمت های گوناگون محتوای کتاب اصالحاتی انجام شد و نکته های
جدیدی ته آن اضافه شده است  .که خوانندگان محترم مالحظه خواهند کرد  .امیدارم مفید
واقع گردد .
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فصل اول

اثر ناتوانی نوشتاری  ،در حوزه های یادگیری
ترکسی پوشیده نیست که تروز هرگونه اشکال و یا اختالل در خواندار و یا نوشتاردر زتان
آموزی ( حتی در گفتار )  ،موجب عقب ماندگی و مشکالتی در درک مفاهیم دیگرحوزه
های یادگیری از قتیل علوم تجرتی  ،ریاضی  ،علوم اجتماعی و  ...می شود .
عالوه تراین که در طول چندین سال وظیفه ی نظارت و راهنمای تعلیماتی مدارس اتتدایی
 ،شاهد دالیل تروز اشکاالت نوشتاری دانش آموزان تودم  ،تلکه از زمانی که ته عنوان
مدرس واحدهای درسی مانند :
 روش های تدریس ( زتان آموزی ،ریاضی و علوم تجرتی )
 تحلیل محتوی درسی
 کلیات وفنون روش تدریس وؼیره را درمراکز ضمن خدمت و ترتیت معلم و  ...ته
عهده داشته ا م  ،عملکرد کالسی تخوتی نشان می داد که چرا و تا چه اندازه ناتوانی
در زتان آموزی موجب می شود دانش آموزان در دیگر حوزه های یادگیری دچار
مشکل شوند  .حتی تا جایی که قادر نتاشند درک درستی از مفاهیم دیگر دروس داشته
تاشند .
تطور مثال :
 - 1مساله های کالمی در ریاضی را می خوانند  ،اما نمی دانند ازآن ها چه خواسته است و
چه دلیلی دارد  .یا این که نمی توانند همان مساله را ته زتانی ساده ترای دیگران تیان
کنند .
 - 2یا این که پرسش را درعلوم تجرتی می خوانند  ،اما قادر نیستندپاسخ آن پرسش را ته
درستی تنویسند  .و ...
پس تاید دردرجه ی اول ته زتان آموزی توجه شود  .ته همین دلیل است که تیش از سی
درصد وقت آموزشی در ترنامه ی هفتگی  ،فقط ته زتان آموزی اختصاص دارد  .زیرا
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پیش نیاز همه ی دروس است  .التته تا توجه ته زمان کافی ترای آموزش  ،می توان
گفت :
تیش ترین علت تروز ناتوانی ها ی نوشتاری دانش آموزان  ،ته دلیل توج ه نکردن و
هدایت نشدن ته موقع در آموزش خوانداری و درک مطلب است  .که در نهایت موجب
تروز مشکل تخش نوشتاری در زتان آموزی می شود  ( .خصوصا درک مطلب )
عموما ضعؾ ها واشکاالت نوشتاری فراگیران  ،خود را درامال نویسی نشان می دهد .که
چه
تسا تایددر این زمان هم « آموزش امال ی کلمات » وهم رفع اشکالت مورد توجه
قرارگیرد .
یاد آوری :
دانش آم وزانی که مشکل نوشتاری دارند  ،در اکثر نوشته های آن ها مانند :
نوشتن گزارش ها ،تولید متن انشا  ،نوشتن پاسخ آزمون های کتتی  ،نوشتن پاسخ
پرسش ها در دروس مختلؾ و  ...ؼلط های امالیی دیده می شود  .مهم تر این که چنین
افرادی قادر نیستند نظر خود را و یا آن چه را آموخته ا ند  ،در نوشتار تطور کامل ارائه
کنند .
ترای رفع اشکاالت نوشتاری فراگیران  ،دراین کتاب چندین روش آموزشی پیشنهاد شده
است  .این روش ها عالوه تر این که در پایه های مختلؾ اتتدایی تکارگرفته شد  ،تلکه
پیگیری های م ستمری از میزان اثر تخشی آن در زمان اجرای روش ها صورت گرفت .
از طرفی عده ای از آموزگاران مدارس تحت سر پرستی درآن زمان و هم چنین
دیگرمعلمان  ،تا پشت کار وهمکاری تی دریػ و خالصانه  ،روش ها را در آموزش دانش
آموزانی که مشکل نوشتاری داشتند تکار تردند  .که اتفاقا ته نتایج تسیار خوتی دست
ی.
یافتم
در همان زمان ها شرایطی فراهم شد تا روش ها ی پیشنهادی در سطح وسیع تری ته
اجرا در آید که خوشتختانه نتایج خوب آن ضریب اطمینان را در اثر تخش تودن تاالتر
ترده است  .التته درمراحل اولیه  ،عده ای از افراد نستت ته اثر تخشی روش ها دچار
تردید می شوند  .اما این افراد تاید روش ها را همانطور که ارائه می شود ته اجرا
درآورند  .تا از این طریق نارسایی های نوشتاری خود را تهتر نشان دهد .
در تعضی از کالس ها ه مکارانی تدون هیچ دؼدؼه ی خاطر و دخل و تصرؾ درروش ها
 ،آن را تکار تستندکه خوشتختانه حد اکثر پیشرفت نوشتاری در زمان کوتاه حاصل گردید
 .تا جایی که در این کالس ها  ،پس از تکار گیری روش های پیشنهادی  ،حتی یک دانش
آموز هم مشاهده نشد که در نوشتار  ،مهارت مورد قتول درکالس را کسب نکند ( .
منظور پیشرفت در امال ی واژه ها ست ) .
التته تیش تر روش ها ی پیشنهادی این مجموعه  ،روش هایی ترای کسب مهارت
نوشتاری هستند که ممکن است ته موقع ته آن توجه نشود  .اما می توان گفت :
 آن چه که ممکن است موجب دست نیافتن ته نتیجه ای مطلوب در نوشتار تعضی ازدانش
آموزان شود  ،عتارتند از :
 عجله داشتن در رفع اشکاالت نوشتاری و رسیدن ته نتایج نهایی در زمان کوتاه است .
( تاید تدانیم اشکال ها ی نوشتاری درکوتاه مدت توجود نیامدند که تخواهیم کوتاه م دت تر
طرؾ شود  .گاهی تا دو ماه زمان می گیرد ) .
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 مداوم نتودن آموزش و نظارت تر کارشان  ( .اجرای مقطعی درد را دوا نمی کند  .شاید
ترای مدتی تتواند تسکین دهد  .ولی تاید دوام داشته تاشد تا عادت های نادرست حذؾ
شود ) .
 دسته تندی نکردن نوع اشکاالت نوشتاری هر دانش آموز درکالس ترای ارائه ی تازخورد
ها و فعالیت های مطلوب در جهت رفع اشکال  ( .همه ی افراد و نوع اشکاالت را تا هم
نتینیم ) .
 توجه نکردن ته تمامی مراحل و مهارت های زتان آموزی ( خصوصا گوش دادن در مرحله
ی خوانداری که در نهایت ته نوشتن ختم م ی شود  ) .که درادامه ته آن پرداخته می شود
.
کسانی که اتتدا تا این روش ها آشنایی یافتند و سپس آن ها را تکار تستند  ،اعتقاد دارند
که این شیوه ها  ،کامال اثرتخش تود ه است  .ته همین دلیل کارتست آن را درزمان
آموزش خواندن و نوشتن ،الزم وضروی می دانستند .
یادآوری :
مطالب این کتاب  ،حاصل سال ها تجرته ی آموزشی ،تحقیق و جستجو  ،استفاده از
نظرات عالمان  ،تررسی فعالیت های عملی دانش آموزان در پایه های مختلؾ و پیگیری
شهرستن و مناطق استان محل
ا
مستمر کار نوشتاری دانش آموزان مدارس متعدد در
( نزدیک ته 25سال ) که ته طور مختصر دراختیارمعلمان و
زندگی ام است .
خانواده های محترم قرارمی گیرد  ،تا راهکاری مفید ترای رفع مشکل نوشتاری دانش
آموزان عزیز تاشد .

 تطورکلی وجود اشکاالت نوشتاری دردانش آموزان علت های زیادی دارد  .اما اتتدا تاید
معلوم شودکه دانش آموز در کدام گروه قرار دارد  .تطور مثال :
ی دانش آموز در فراگیری نوشتاری کلمات اختالل دارد؟ زیرا اختالل دریادگیری  ،ته
 آا
ادراک وحافظه ی دانش آموزارتتاط دارد  .یا این که تاید معلوم شود :
 آیا دانش آموز در یادگیری شکل واژه ها ( نوشتاری ) مشکل دارد؟
زیرا دوواژه ی «اختالل» و« مشکل» دریادگیری زتان  ،متفاوتند  .لذا آن چه که در
تکارگیری روش های پیشنهادی در این کتاب مورد نظر و دارای اهمیت است  ،مشخص
نمودن علت تروز مشکالت نوشتاری است  ( .مشکل نوشتاری مرتوط ته دانش آموزان
عادی است ) .
یاد آوری :
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از زمانی که این روش ها در مدارس تکارگرفته شد  ،نشان داد دلیل تروز اکثر اشکاالت
یعنی مشکل نوشتاری درکالس های عادی  ،از میزان درگیرکردن و نکردن دانش آموزان
در جلسات « زتان آموزی » است  .که تاید شرایط فعال سازی آن ها را در آموزش  ،ته
خوتی و آسانی فراهم ساخت  .و اتفاقا می توان در زمانی نه چندان طوالنی ته نتایج
خوتی دست یافت .
نکته ی قاتل توجه این است که اگراشکاالت از نوع اختالل یعنی حافظه و ادراک تاشد ،
رفع آن ته زمان طوالنی تری نیاز دارد .و نمی توان فقط تا وقت کالسی در رفع اشکال
چنین دانش آموزانی ته نتیجه خوتی رسید  .تلکه آن ها نیاز دارند عالوه تر فعالیت های
کالسی  ،تطور ویژه در خارج از کالس ته یادگیری و انجام تمرین ها ی خاصی تپردازند .
 قتل از تکارگیری روش ها وانجام هراقدام تعدی ترای رفع اشکاالت نوشتاری دانش
آموزان  ،الزم است تراساس اطالعات جمع آوری شده از ارزشیاتی های کالسی  ،اتتدا
مشخص شود که تیش ترین اشکاالت نوشتاری هر کدام از آن ها چه هستند؟ مثال :
 آیا دانش آموز  ،درشناخت شکل حروؾ و اجزا نشانه ها مشکل دارد؟ ( دقت )
 آیا دانش آموز  ،حروؾ یک صدا و چند شکلی ها را نمی داند؟ ( دیداری )
 آیا دانش آموز  ،در شناخت تلفظی واژه ها مشکل دارد ؟ ( شنیداری )
 آیا دانش آموز درخواندن مشکل دارد ؟ قراردادهای زتان آموزی را فراموش کرده است
؟ و یا درشناخت رسم الخط و ...مشکل دارد ؟ ( آموزشی ) و...

علم  ،نور است نتاید که شود پنهان

عقل  ،گنج است نتاید که َت َرد دزدش
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( پروین اعتصامی )
اهمیت زتان آموزی :
بطوریقین آموزش زتان فارسی دردوره ی اتتدایی مهم ترین امرآموزشی است  .گاهی
ممکن است این امر مهم کم رنگ تر دیده شود  .و دوحوزه ی دیگر یادگیری مانند :
ریاضی و علوم تجرتی آن را تپوشاند  .حال آن که ترای آموزش در دوره ی اتتدایی
دانش آموزان اتتدا تاید مهارت های زتان آموزی را تطور مطلوب کسب کنند  .ضعؾ
دانش آموز دراین مهارت ها تیش تر اوقات خود را درناتوانی نوشتاری نشان می دهد .
ختصراًا ته آن اشاره
ا
حال آن که آخرین مهارت زتان آموزی  ،نوشتاراست  .که در ادامه ا
می شود .
مهارت های زتان آموزی ( ارکان و یا همان مراحل زتان آموزی ) عتارت اند از :
 .1گوش دادن ( دریافت زتان شفاهی )
 .2سخن گفتن ( تیان زتان شفاهی دریافت شده )
 .3خواندن ( دریافت زتان نوشتاری )
 .4نوشتن ( تیان زتان نوشتاری دریافت شده )
یاد آوری  :گوش دادن  ،سخن گفتن وخواندن  ،مهارتهای شفاهی زتان هستند .
تا توجه ته مهارت های اشاره شده درزتان آموزی می توان گفت :
مهارت های خواندن وگوش دادن را «درون داد» یا مهارت های « دریافتی » و مهارت
های سخن گفتن و نوشتن را « ترون داد » یا مهارت های « تیانی» می گویند .
ته قول « داوسن » دخل قتل از خرج و یا اصل تقدم درون داد تر ترون داد  ،باید مورد
توجه تاشد .عموما کارشناسان زتان آموزی هشدار می دهند که درامر زتان آموزی  ،پیش
از تجارب درو ن داد کافی در فراگیران  ،نتاید تکالیؾ ترون داد را ته آن ها تحمیل کرد .
ته عتارتی تاید گفت  :مهارت گوش دادن  ،مقدمه ی سخن گفتن و سخن گفتن مقدمه ی
خواندن و نیز خواندن مقدمه ی نوشتن است .
لذا درفرایند آموزش زتان فارسی  ،تاید توجه جدی ته کسب ه ریک از مهارت های زتان
آموزی و ترتیب رخ دادن مراحل آن ته عمل آید .
درادامه ترای آشنایی تیش تر ته اهمیت زتان آموزی  ،ته تررسی دو نوع از مهارت های
آن یعنی« خواندن و نوشتن » می پردازیم  ( .ته دو نوع دیگراز مهارت ها در فعالیت ها
و تمرین هایی که دانش آموزان تاید انجام دهند توجه می شود ) .
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مهارت خواندن ( خوانداری ) :
خواندن  ،عتارت است از انتقال دقیق و منطقی عالئم خطی ته عالئم صوتی تا توجه ته
ویژگی های هر کدام از عالئم  ،ترای درک درست یک مفهوم  ( .یا همان توانایی یافتن
در رمز ترگردانی نمادهای نوشتاری است ) .
یادآوری  :منظور از ویژگی های خوانداری عتارتند از :
= تازشناسی عناصر زتانی (  -1حروؾ  -2کلمه ها  -3جمله ها )
= تلفظ صحیح عناصر زتانی
= درک معنای عناصر زتانی و رواتط معنایی موجود تین آن ها
= درک پیام جمله ومتن
= رعایت قرار دادهای آموزشی ( زتان آموزی) در تلفظ واژه ها
= توجه ته عالئم نقطه گذاری و آهنگ هر کدام از نشانه ها و...
مهارت نوشتن ( نوشتاری ) :
نوشتن عتارت است از انتقال عالئم صوتی ته عالئم خطی تا در نظرگرفتن ویژگی های
هرکدام از آن ها ،
یاد آوری  :منظور از ویژگی های نوشتاری عتارتند از :
 توانایی نوشتن شکل حرؾ و یا نشانه ( شکل قراردادی یک صدا )
 توانایی ترکیب درست حروؾ در تتدیل نمادهای صوتی ته نوشتاری
 رعایت قانون نوشتن ( رسم الخط کلمه ها )
 توانایی تشخیص شکل های مختلؾ یک حرؾ و ساختن کلمه
 توانایی تشخیص اجزای یک حرؾ ( مانند  :دندانه  ،سرکج و)...
 رعایت حرکت درست دست در نوشتن یک حرؾ
 هم شکل نویسی  ،هم اندازه نویسی  ،خوانا نویسی حروؾ و کلمه ها
 داشتن سرعت عمل الزم در نوشتن واژه ها
 تشخیص دادن شتاهت ها و تفاوت های حروؾ و ...
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در انتقال عالئم صوتی ته خطی  ،دانش آموزان تاید تمامی حروؾ و نشانه های الفتای
فارسی را تا ویژگی های یاد شده تشناسند  .و قتل از تمرین کردن  ،تا اصول نوشتاری
آن آشنا شوند .
نوشتن  ،ته صورت فعالیت های مختلفی انجام می پذیرد  .مانند :
 رونویسی کردن از شکل حروؾ ( پایه ی اول )
 تمرین در ترکیب نشانه ها و نوشتن هجی ( پایه ی اول )
 نوشتن شکل واژه های مختلؾ








رونویسی از عتارات و متن های انتخاتی
نوشتن پاسخ ها در تعضی از پرسش ها
انجام تمرین هایی ترای شناخت شکل کلمه ( آموزش امال کلمه ها )
جمله نویسی
انشا نویسی

امال نویسی کامل ( ارزشیاتی ) و ...
در تمام این نوع از نوشتن ها ( رونویسی  ،امال  ،انشا ) تاید ویژگی های یاد شده ی
عالئم خطی مورد توجه قرار گیرد .
فعالیت های نوشتاری  ،از پایه ی اول اتتدایی آؼاز می شود و تا پایه های پایان اتتدایی
ادامه دارد  .فراموشی یا عدم رعایت ویژگی های نوشتن از جانب دانش آموزان در هر
آورد  ( .منظور از اختالل
مرحله ای از آموزش  ،اختالل نوشتاری را ته وجود می
نوشتاری در این جا همان اشکال های نوشتاری است ) .
تناتراین تاید شرا یطی را فراهم کرد تا دانش آموزان  ،نوشتن درست را یاد تگیرند  .هم
آی تا ارتتاط تین مراحل آموزش زتان آموزی قطع
چنین کنترل و نظارت ته موقع ته عمل د
نشود  .و انتقال اطالعات ته طوردرست و صحیح صورت پذیرد  .زیرا اؼلب اشکاالت
نوشتاری دانش آموزان ،ته خاطر توجه نداشتن آن ها ته ویژگی های خواندن ونوشتن
ایجاد می شود ( .نمونه کارهای دانش آموزان در این کتاب  ،حاکی از وجود مشکل است
).
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 نکته ی اساسی و مهم در زتان آموزی که زیر تنای اصلی خواندن و نوشتن است  ،همانا
دست یاتی دانش آموزان ته سه مهارت تنیانی در تاره ی هر واژه ی فارسی می تاشد .
این سه مهارت عتارتند از :
الؾ -آشنا شدن فراگیران ته تلفظ درست و صحیح واژه ها ( خواندن )
ب -ته خاطر سپردن شکل درست واژه ها و درک صحیح راتطه ی تین تلفظ آن و شکل
امالیی واژه ها  ( .نوشتن )
ج -درک درست معنی واژه ها که در شناخت تلفظ و شکل ظاهری آن تاثیر ته سزایی
( معنی واژه ها )
دارد .
وقتی ته شیوه های آموزش زتان آموزی در پایه ی اول اتتدایی نگاهی تیندازیم  ،خواهیم دید
که درامر آموزش زتان فارسی  ،ته چند ویژگی توجه دارد  .ته طور مثال :
 .1معرفی ویژگی یک نشانه یا حرؾ  ،مانند :
 شکل یا شکل های مختلؾ یک نشانه ( یک شکلی ها ،دو شکلی ها  ،چهار شکلی ها )


 صداهای مختلؾ یک نشانه { یک شکل از نشانه ولی داشتن چند صدا  ،مانند :
تلفظ درست صدای یک حرؾ یا نشانه تدون توجه ته نام حروؾ ،

= شکل « و » درکلمات تا صدای متفاوت ( ا ُا -او ِ -و – تدون صدا و) ...
ی)
= شکل « ی ی» تا صدای متفاوت ( ای ِ -
= شکل « هه » تا صدای ( ِا  -هِ )
 چگونگی قرار گرفتن اجزا کلمه در کنار هم و حرکت دست در نوشتن نشانه ( رسم الخط
)
 تفاوت و شتاهت ها ی حروؾ تا یک دیگر و...
 .2قراردادهای زتان آموزی ( آموزشی ) مانند :
 نقش نشانه ی تشدید ،
 استفاده ازکسره ی مالکیت ،
 تکارگیری «و» تدون صدا ،همان واو معدوله که درکلمه نوشته می شود ولی تلفظ نمی
شود .
 الؾ مقصوره ( نشانه ی « ی » که صدای « آ » می دهد ) .
 نشانه های میانجی در تعضی از شرایط ،
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 تکار گیری الؾ و الم  ،مانند  :علیه السالم
 و...
 .3نقش یک واژه درکامل کردن معنی عتارات و جمله ها
یک نوشته و  ...حتی
 تکار تردن واژه در جمله  ،حذؾ ویا اضافه کردن واژه ای ته
آشنایی تا نقش عالئم نقطه گذاری درجمله ها و تکارگیری آن در هنگام قرائت متن ( ،
توجه داشتن ته آهنگی که نشانه ها ته تلفظ می دهند ) .
 .4کسب مهارت درروان خوانی متن  ،توام تا فهم آن ( درک مطلب )
 کسب مهارت وارتقا ء دانش آموزان درفرایند این آ موزش ،تا توجه ته گسترش واژه ها،
قراردادها و مفاهیم زتان آموزی  ،در پایه های تاالتر اتتدایی ته دلیل توانایی های تیش تر
دانش آموزان  ،افزایش می یاتد .که تاید تا عمق تخشیدن ته ویژگی های یاد شده  ،تیش
تر مورد توجه قرار گیرد  .التته ممکن است تا افزایش مفاهیم دیگرحوزه های یادگیری (
ریاضی  ،علوم تجرتی و  )...در پایه های تاالتر  ،این توجه و دقت  ،کم رنگ شود  .که
همین کم توجهی  ،شرایط را ترای تروز اشکاالت خواندن و نوشتن فراهم می سازد .
مخصوصا آن دسته از دانش آموزان که مشکل خواندن و یا نوشتن دارند نتاید درپایه های
تاالتر رها شوند  .تلکه تاید در ا ین تخش از آموزش  ،محور اصلی آموزش قرار گیرند .
تاید آن قدر ادامه یاتد که ته شرایط عادی تر گردند  .ترای سهولت در شناخت مشکالت
نوشتاری ( امالیی)  ،اتتدا دالیل وعوامل تروز اشکاالت در پایه های دوم تا پایان دوره ی
اتتدایی مورد تررسی قرار می گیرد  .در تخش پایانی این کتاب ته طور ویژه ته عوامل
مشترک و مستقل پایه ی اول پرداخته می شود .
نکته ی مهم :
در این کتاب ترخالؾ روش های معمول که سعی دارد اشکاالت امالیی را اؼلب در چهار
مقوله ی دسته تندی شده ی علمی مانند  :دیداری  ،شنیداری  ،آموزشی و دقت تا ارائه
ی مثال ها مورد تررسی قرار ده ند  ،تالش شد اتتدا ته عملکرد دانش آموز در تروزدادن
مشکل نوشتاری که دالیل جزیی ترزمینه سازؼلط های امالیی هستند پرداخته شود  .زیرا
این شیوه ،ته معلم و همه ی کسانی که تا اشکال نوشتاری دانش آموزان روترو می
شوند کمک می کند تا توانایی شناخت خود را درعوامل تروز ؼلط نویسی تاال تترند  .ته
همین دلیل نمونه ها ی عینی از عمکرد دانش آموزان در پایه های مختلؾ ارائه شد .
زیرا تکارگیری هریک از تازخوردهاو فعالیت های تکمیلی  ،روش های پیشنهادی را
ترای مجریان آسان ترو کارتردی می کند .
التته پس ازمعرفی جزییات امالیی  ،ترای آشنایی تیش تر ته دسته تندی های علمی
اشکاالت نوشتاری دانش آموز اشاره می شود .
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یادگار مصطفی (ص) در راه دین علم است  ،علم
کرد اختیار

هیچ جاهل تی تعل ّم  ،فقر کی
( سنایی )

دالیل تروز اشکاالت نوشتاری ( دالیل ضعؾ امال ) دانش آموزان
 - 1ناتوانی و یا نارسایی در خواندن متن ( ضعؾ خوانداری )
یاد آوری :
گاهی دانش آموز انی ته دلیل عدم تسلط در خواندن و یا ضعؾ در شناخت تلفظ درست
تعضی از واژه ها  ،اشکاالت نوشتاری درآن ها تروز می کند .
 ،ضعؾ در خواندن عامل تروز
ازآن جا که مهارت خواندن  ،مقدمه ی نوشتن است
اشکاالت اصلی درنوشتاری می شود  .التته تررسی امالهای دسته ای از دانش آموزان و
ارزیاتی از میزان تسلط شان در خواندن  ،نشان داد که آن ها قادر نتودند متن ها را ته
درستی تخوانند  .ته همین دلیل در نوشتن واژه ها دچار مشکل می شدند  ( .در همه ی
پایه های اتتدایی این ناتوانی ته عنوان عامل تروز اشکال امال وجود دارد ) .
التته گاهی ممکن است ته خاطر کوتاه تودن حجم تعضی ازمتن ها  ،یا ته دلیل ارتتاطی که
در داستانی تودن متن وجود دارد  ،یا جذاتیت وشنیدنی تودن اتفاق ها در متن و، ...
عاملی شود که دانش آموزانی متن درس را طوطی وارحفظ کنند  .لذا ممکن است دراوایل
آموزش خواندن  ،ضعؾ های خوانداری خود را نشان ندهد  .و حتی دانش آموز انی که
در این موقعیت قرار دارند ته دلیل حفظ تودن می توانند امالی تهیه شده از چنین متن
هایی را تدون ؼلط تنویسند  .و در زیر چتر حفظ طوطی وار پنهان شوند  .ولی ته مرور
زمان تا افز ایش حجم متن ها وگسترش گنجینه لؽات  ،وجود این ضعؾ خود را در هر
یک از اشکاالت امالیی نشان می دهد .
مشکل « خواندن » دانش آموزان  ،ممکن است شامل موارد زیر تاشد :
 ناتوانی در ترکیب صداهای یک کلمه ( تشخیص هجی های موجود در یک کلمه )
 ناتوانی درتحلیل درست شکل ظاهری آن تا معنایی واژه های خوانده شده  ،مانند :
 راتطه ی صداهای موجود در یک کلمه تا شکل نشانه ای آن ،
 شتاهت ها و تفاوت های موجود در یک واژه تا دیگر واژه ها و...
 ناتوانی در شناخت درست تلفظ یک کلمه ( مثال کلمه ی « َدخل » را دِخل ُ ،اد خل یا
دَ َخل و ...تلفظ کند ) .
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ِ « م ن و ِم ن » کردن هنگام خواندن و ترگشت کردن در زمان تلفظ کلمات و عتارات
 ناتوانی درتمیز دادن حروؾ ویا کلمه های مشاته که ممکن است ته دلیل نزدیک هم
تودن  ،هرکدام ته جای دیگری نادرست تلفظ شوند  .مانند :
 حرؾی مانند « ص» تا صدای « ض» تلفظ شود .
 و یا این که ته جای کلمه هایی مثل  « :کتاب » کلمه ی « کتاب » و کلمه ی « تار
» کلمه ی « کار » تلفظ شود  .و...
 کلمه  ،کلمه خواندن متن ته جای گروه خوانی متن ( اعم از اسمیه و یا فعلیه) و تسلط
نداشتن در درک مطالبی که خوانده می شود  ( .گاهی دانش آموزان فقط کلمه ها را
تلفظ می کنند  .اما نمی دانند چه خوانده اند  .خواندن سطحی است ) .
 عدم توانایی در یافتن پاسخ پرسش های پایانی و...
نکته  :اؼلب مشاهده می شود که درکالس هایی  ،این دسته از دانش آموزان که مشکل
خواندن دارند ترای رفع اشکاالت امالیی  ،ته رونویسی کردن از متن درس و یا نوشتن
از روی ؼلط امالیی ( کلمه نویسی ) وا داشته می شوند  .حال این که چنین تمرینی ترای
رفع این مشکل کم اثر و تیهوده است  .ضمن این که دیگر اشکاالت هم تاید علت یاتی
شوند  .مثال ممکن است ؼلط نویسی دانش آموز ان از نظر دیداری و یا شنیداری و...
تاشند  .در این حالت  ،رونویسی کردن محض  ،چه اثری در رفع اشکاالت امالیی از نوع
تلفظی ترای دیداری و یا درک معنی ترای شنیدار ی آن ها دارد ؟ درصورتی که تاید تا
انجام دادن فعالیتی ؼیراز رونویسی  ،مشکلی که از خواندن پیش آمد را حل کرد  ( .در
تخش های تعدی ته چگونگی
رفع این نوع از مشکل خواندن دانش آموزان  ،پرداخته می شود ) .
 - 2فراموش کردن شکل تعضی از نشانه ها و حروؾ
یاد آوری :
شکل های حروؾ و یا نشانه ها در زتان آموزی  ،یک قرارداد است  .ته همین دلیل
بعضی از اوقات دانش آموزانی  ،شکل حروؾ و نقش آن درکلمه را فراموش می کنند .
در تررسی از نمونه فعالیت های نوشتاری دانش آموزان مشاهده شد که آن ها ظاهرا
گاهی ته آسانی  ،حروفی را دریک کلمه حذؾ ویا ته آن اضافه می کنند .یکی از دالیل
مهم مشکل جایگزین کردن حرفی ویا حذؾ آن ازکلمه  ،نشان از تسلط نداشتن در شناخت
شکل ظاهری نشانه ها است .
تیش ترین اشکال را نستت ته دیگر دانش آموزان اتتدایی  ،دانش آموزان پایه های میانی
تخصوص پایه ی دوم و سوم از این نوع اشکال را دارند .
 - 3دقت نداشتن درتشخیص ویژگی ظاهری ( اجزا ) تعضی ازحروؾ و نشانه ها
یادآوری :
درزتان فارسی تعضی از حروؾ الفتا  ،از نظر داشتن و یا نداشتن اجزایی  ،تا دیگر
حروؾ تفاوت و یا شتاهت های جزیی دارند  .همین امرموجب تروز ؼلط نویسی تعضی
از کلمه ها می شود  .مانند :
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 داشتن و یا نداشتن دندانه در یک حرؾ ،
 داشتن و یا نداشتن نقطه در یک حرؾ ،
 تعداد نقطه در یک حرؾ ،
 جای نقطه در حروؾ نقطه دار ،
 داشتن و یا نداشتن سرکج ،
 چند شکلی تودن یک حرؾ و تفاوت در شکل ها ( دو شکلی  .چهار شکلی) و...
اکثراًا در متن امالی دانش آموزان همه ی پایه ها مشاهده شد که در تعداد نقطه و یا
جای آن در حروؾ اشتتاهات زیادی دارند  .تا آن که رفع این مشکل وحل آن ته آسانی
انجام می شود  ،اما این دسته از دانش آموزان تارها در متن امال  ،ؼلط نویسی آن
می کردند  .ته طورمثال :
را تکرار
 شکل های حروفی مانند « ب پ ت ث  ،ح ح ح ح  ،ر ر ر  ،د د ،ک ک  »... ،در
اتتدا تا هم فرقی ندارند  .اما تا نقطه گذاری واضافه کردن اجزایی  ،تؽییرات زیادی
درآن ها ته وجود می آید .
لذا اؼلب توصیه می شود تااستفاده ازکلمات ساده درزمان آموزش و یا انجام دادن
فعالیتهای تمرینی  ،دانش آموزان ته تؽییردادن در نقطه گذاری و یا کم و زیاد کردن
سپرند  .مانند  « :تود
اجزایی درآن ها وا داشته شوند تا شکل حروؾ را تهتر ته خاطر ب ا
 ،نود »  « -کتاب  ،کتاب »  « -طرؾ  ،ظرؾ »  « -کم  ،گم »...
( مقایسه کردن شکل نشانه ها تا یکدیگر  ،از جمله اهداؾ آموزشی مهمی در معرفی
شکل آن ها درفارسی پایه ی اول اتتدایی است ) .
 - 4نارسایی نوشتاری یا رسم الخط ( قرارداد نوشتاری  ،حرکت دست و)...
یاد آوری :
اگر هنجارهای نو شتاری ته دقت مورد توجه قرار نگیرد  .واگردانش آموز ته دلخواه
کلمه ها را تنویسد  .واگر شکل کلمه درزمان خواندن مورد تررسی قرار نگیرد و...چنین
اشکال هایی تروز می کند  .امروزه کودکان قتل از آمدن ته مدرسه تا قلم و دفتر آشنایی
نستی دارند  .و حتی اتزارهای نوشتاری مناستی را هم دراختیار دارند  .اما در این سال
ها که کالس های آموزشی تا اولیا ی دانش آموزان پایه اولی ها قتل از شروع سال
تحصیلی داشته ام  ،نشان می دهد کودکان در منزل تدون این که تا اصول نوشتاری آشنا
شوند  ،کارهای نوشتاری انجام می دهند  ( .چندین سال است که در اوایل تاتستان ترای
دانش آموزان پایه اول  ،این کالس ها را تشکیل می دهم  ) .لذا
آماده سازی اولیا ی
موجب می شود این نارسایی خود را پر رنگ تر نشان دهد  .نمونه های این اشکاالت
عتارتند از :
 جدا نویسی اجزای یک کلمه ( این مشکل درجریان آموزش نوشتاری رخ می دهد  .تیش
تر آن محدود ته پایه های آؼازین اتتدایی است  ) .مانند :
 نوشتن کلمه ی « ر ض ا » ته جای کلمه ی « رضا »
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 یا درنوشتن کلمه ی ( گفت )  ،ممکن است دانش آموز هرکدام ازحروؾ را تا اجزای آن
کامل تنویسد  .و سپس ته سراغ حرؾ دیگر ترود  .حال آن که تاید اتتدا شکل کلی کلمه
را یکسره تنویسد  .سپس تا گذاشتن سرکج گاؾ  ،نقطه ی ( ؾ )  ،نقطه ی ( ت ) ،
کلمه ی « گفت » را کامل کند  ( .مشکل یکسره نویسی )
 متصل و یا منفصل نوشتن واژه ها  ،مانند :
 کلمه ی « خوشفکر» ته جای کلمه ی « خوش فکر » و یا تالعکس
 کلمه ی « روته رو » ته جای « روترو » ویا تالعکس
 رعایت نکردن فاصله تین اجزای یک کلمه  ،مانند  :کلمه ی « د و ر » ته جای کلمه ی
« دور »
 نا هماهنگی تین چشم و دست در کنار هم نوشتن اجزای کلمه ،
 عدم تسلط درحرکت صحیح دست در نوشتن شکل تعضی از نشانه ها ،
مانند :
 نوشتن نشانه ی « ط » تا یک حرکت  ،حال آن که این نشانه تاید تا دو حرکت نوشته
شود .
 یا نوشتن حرؾ « گاؾ » که تاید تا سه حرکت انجام پذیرد  ( .ل ، ،ک  ،گ )
 نحوه ی دست گرفتن قلم ( نادرست گرفتن قلم و دفتر )
 میزان فشار تر قلم در هنگام نوشتن و ...
رفع این نوع از اشکاالت تاید در زمان آموزش خواندن متن درس و نوشتن امال انجام
پذیرد.
 - 5ناتوانی دردرک معنی واژه ها ( خصوصا کلمه هایی که شکل متفاوت دارند ولی تلفظ آن
یکسان است ) .
یادآوری :
در تررسی نمونه کارهای نوشتاری دانش آموزان مشاهده شد که اشکال نوشتاری تعضی
از کلمه ها تخاطر خطای در درک معنی کلمه ها ست  ( .التته تخشی از این کلمه ها  ،هم
نوا هستندکه حجم زیادی در متن ها ندارند  .حتی تعداد این دسته از کلمه ها در هر پایه
محدود هستند ) .
لذا تاید در ه نگام خواندن و مطالعه ی هرمتنی  ،توجه دا نش آموزان را ته معنی کلمه ها
در قالب جمله ها جلب نمود  .مخصوصا درک معنی درکلمه های هم نوا  ،تدون توجه ته
نقش آن ها درجمله  ،مشکل خواهد تود .
ته عنوان نمونه می توان از چند کلمه ی هم نوا نام ترد  .مانند :
= « خار – خوار »
= « خویش  -خیش »
= « خان  -خوان »
= « خواست  -خاست » و...
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- 6عدم تسلط درتکارگیری کلمه های معنی دار و دشوار ،پس ازیادگیری درگفتار روز مره
یاد آوری :
طتیعی است که هر چه تر حجم محتوای کتاب درسی افزوده می شود  ،واژه های جدید چه
آسان وچه مشکل  ،گسترش تیش تری می یاتند  .چه تسا واژه های جدیدتراز نظر معنایی
وحتی شکل نوشتاری نستت ته واژه های قتلی دشوارترند  .اما یکی ازهدؾ های مهم در
آموزش( زتان آموزی ) واژگان جدید  ،تگارگیری واژه های جدید پس از آموزش  ،در
گفتار و هم چنین نوشتار روزمره است  ( .خصوصا در نوشتن جمله ها  ،انشا نویسی و
یا داستان نویسی و  )...زیرا اگر فقط ته حفظ کردن و یا دانستن معنی واژه ها پرداخته
شود  ،دانش آموزان درکوتاه مدت آن ها را فراموش می کنند  .و یادگیری مادام
نمی افتد  .لذا تاید پس ازآموزش هر مجموعه از این واژه ها  ،دانش
العمراتفاق
آموزان را وا داشت تا در گفتار ونوشتار روزمره ازآن استفاده کنند .
درنهایت هدؾ اصلی زتان آموزی « درک مطلب » است  .تا زمانی که دانش آموزان
نتوانند مصداق های معنایی واژه ها را در گفتار و نوشتار تکار گیرند  ،یعنی ته هدؾ
زتان آموزی نرسیدند .
درهردرس کتاب درسی فارسی  ،تعداد معینی از واژه های جدید و دشوار ارائه می شود .
متن کتاب  ،درقالب جمله هایی داستانی ویا نقلی و...سعی می کند که دانش آموزان را تا
معنی ومفه وم آن آشنا کند  .چه تسا تخشی از آن ها فقط یک ی دو تار تکار گرفته می
شوند  .لذا ممکن است نتوانند شناخت خود را تاال تترند .
تاید در زمان آموزش خواندن  ،این دسته ازکلمه ها  ،از نظر آوایی و شکل ظاهری مورد
تررسی تیش تری قرار گیرند  .تاید فعالیت هایی ترتیب داده شود تا دانش آموزان را وا
دارد که درآؼاز کار  ،واژه ها را تطور شفاهی درگفتار خود تکار ترند  ( .ترتیب دادن
گفت و گوهای دو جانته وتشویق کردن دانش آموزان در تکارگیری کلمه های جدید )
 - 7نادیده گرفتن قرار دادهای خاص زتان آموزی ( اشکاالت آموزشی )
ید آوری :
ا
دررسم الخط فارسی قرار دادهایی تکار می روندکه ممکن است اجزایی ته ظاهر از شکل
کلمه حذؾ ویا ته آن اضافه شود  .همین امرموجب می گردد که عده ای از دانش آموزان
در
موقع نوشتار این دسته از کلمه ها و یا عتارت ها دچار شک وتردید شوند  .مثال :
 وقتی کلمه ی « ستاره » تا « ان » جمع تسته می شود  .ته دلیل این که درکلمه های
فارسی دو مصوت پشت سرهم نمی آیند  ،تین صدا های « ه » و « ا » حرؾ « گ » ته
عنوان میانجی قرار می گیرد  ( .دو مصوت  ،تا صدای ( ِا  ،آ ) هستند  .تناتراین شکل
صدای « ِا » آخر  ،درکلمه ی « ستاره »  ،تؽییر می کند  .و ته شکل دوم ( ) ِِ -درمی
آید  ،ته همین دلیل صدای آن در تلفظ کلمه وجود دارد  .اما در شکل آن مشاهده نمی
ستارگان )
شود  ( .کلمه ی جدید ....
ِ
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 کلمه ی « حتی » در آخرش صدای « آ » تلفظ شد  ،اما در شکل  ،نشانه « ی » آمده
است .
 در کلمه ی « خواهر »  ،صدای « خا » تا شکل « خوا » نوشته می شود .
 در کلمه ی « خود » صدای « ا ُا » تا حرؾ « واو » نوشته شده است .
 در یک ترکیب که صدای « ِا » در آن تلفظ می شود  ،اما صدای « ِا » جز کلمه نیست
ب من ) و...
 ( .کتا ِ
تناتراین در زمان آموزش خواندن  ،وقتی ته این دسته از قراردادهای آموزشی ترمی
خورند ،تاید ته طور جدی ته تجزیه و تحلیل راتطه ی شکل کلمه و تلفظ آن تپردازند .
زیرا تفاوتی که در تلفظ و شکل نوشتاری این کلمه ها وجود دارد  ،زمینه ترای ؼلط
نویسی دانش آموزان فراهم می شود  .ته همین دلیل در روش تدریس زتا ن آموزی تاکید
می شود در زمان آموزش متن خوانداری  ،ازهمان سال های آؼازین  ،وقتی ته چنین
قراردادهایی ترمی خورند  ،معلم ته دانش آموزان تگوید :
= نوشتارکلمه ها هم  ،ترای خود قانون خاصی دارد و تاید ته آن توجه شود  .رعایت چنین
قانونی درنوشتار نوعی زیتایی ترای زتان است .
لذا هروقت که قرارداد جدیدی در متن درس ارائه می شود  ،ترای سهو لت کار و تعمیم
دادن قانون نوشتاری  ،تاید واژه ها مورد تررسی قرار گیرد  .واژه ها یی تا قرارداد های
جدید تا نمونه های قتلی مطاتقت داده شوند تا تفاوت ها و یا شتاهت ها شناخته شود .
درکتاب درسی پایه های تاالتر  ،این نوع از قوانین نوشتاری ته نستت دیگر پایه ها
افزایش
می یاتد که تاید فعالیت های مناستی در زمان قرائت متون ترای دانش آموزان طرح شود
تا تتوانند ته درستی قانون نوشتاری در این نوع کلمه ها را تشناسند  ( .جلسات
خوانداری کتاب فارسی نتاید صرفا ته خواندن عادی تیا نجامد  ) .مثال :
 مقایسه تلفظی کلمه تا شکل نوشتاری آن در زمان خواندن متن .
 تررسی اجزای حذؾ شده و یا اضافه شده در کلمه که تفاوت تلفظی دارند .
 ارائه ی مثال هایی در حد نیاز ترای شناخت تیش تر قانون مشترک تکار رفته
درکلمه .
 ایجاد زمینه ی گفت و گو ی تیش تر در تاره ی نوع تفاوت در شکل نوشتاری کلمه .
و...
 مثال :
فرض کنید ضمن آموزش کتاب فارسی  ،در متن ترای اولین تار ته واژه ی جدید « رویا
» ترخوردید  .در این واژه  ،حرؾ « واو » تا صدای « ا ُا» تلفظ می شود  .ته همین
دلیل شکل نوشتاری آن تا تلفظ واژه تفاوت دارد  .تناتراین نیاز ته تررسی شکل ظاهری ،
تذکر وتجزیه و تحلیل می تاشد  .زیرا تا کلماتی مانند  « :خود  ،خورشید  ،دو  »... ،که
دانش آموزان از قتل آشنا هستند  ،شتاهت دارد  .لذا الزم است هنگام ارائه ی کلمه ی «
رویا » تا دانش آموزان فعالیت زیر انجام پذیرد :
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این کلمه مانند چه کلمه ای است ؟ ( مثال مانند کلمه ی « خود » است ) .
م نظورازاین مقایسه ته نوعی تیان همان قرار داداست  .زیرا ممکن است دانش
آموزان در شرایط جدید  ،قرار داد صدای « ا ُا» را در کلمه ها از یاد ترده تاشند .
لذا ممکن است فقط تا تلفظ کردن واژه ی جدید  ،متوجه موضوع نشوند  .تیان واژه
ی « خود » این شناخت را کامل می کند .
ب دلیل افزایش حجم واژه ها و نوع کار  ،ممکن است روی کلمه هایی تا قرار
التته ه
دادهای مختلؾ ( یک حرؾ و چند صدا  ،یک صدا و چند حرؾ  ،الؾ مقصوره و ...
) تحلیل و تررسی کم تر ی در زمان آموزش صورت پذیرد  .تنا تراین پیشنهاد می
شود دانش آموزان  ،چنین کلمه هایی را در یک مجموعه ای مستقل از یکدیگر
تنویسند  .تا تا انجام این فعالیت شناخت تیش تری از کلمه ها یی که تیان شد  ،پیدا
کنند  .مانند :
داشتن دفتری تحت عنوان لؽت نامه و نوشتن این دسته از کلمه ها در آن ،
تهیه کارت های آموزشی ( واژه هایی از این دست در آن تاشند ) .
ازگروه « یک صدا و چند

 - 8تسلط نداشتن در شناخت کلمه هایی که دارای حرؾ هایی
شکلی ها » هستند .
نکته  :جمع آوری اطالعات امالیی از دانش آموزان اتتدایی درسطح استانی نشان داد درپایه
های تاالتر  ،حجم این دسته از اشکاالت  ،تیش ترین حد را ته نستت دیگر نمونه ها در
تر دارد .
یاد آوری  :در زتان فارسی  ،حروفی دارای یک صدا هستند  ،اما شکل متفاوتی دارند  .مانند
:
 صدای « ت » شامل حرؾ های ( ت  ،ط )
 صدای « س » شامل حرؾ های ( ث  ،س  ،ص )
 صدای « ه » شامل حرؾ های ( ح  ،ه )
 صدای « ز » شامل حرؾ های ( ذ  ،ز  ،ض  ،ظ )
 صدای « ق » شامل حرؾ های ( غ  ،ق )
 صدای « ِا » شامل حرؾ های ( ع  ،ه ) در تعضی کلمه ها حرؾ عین صدا ندارد .
عده ی زیادی از دانش آموزان در نوشتن کلمه هایی که این حروؾ را دارند دچار اشتتاه
می شوند  .مثال ممکن است دانش آموز  ،کلمه ی « صتر » را ته صورت « ستر» یا کلمه
« حمله » را ته صورت « هم له » تنویسد .
ی
ی تصری
دلیل اصلی تروزچنین اشکال های نوشتاری  ،تقویت نشدن حافظه ی دیداری ا
آنان است  .که تاید در زمان آموزش زتان آموزی  ،حافظه ی دیداری دانش آموزان فعال
شود .
چند نمونه فعالیت پیشنهادی ترای تقویت « حافظه ی دیداری » :
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 در زمان آموزش خواندن متن درس  ،الزم است ته محض ترخورد تا کلماتی که در آن ها
حروؾ « یک صدا و چند شکلی » تکار رفته است  ،توجه دانش آموزان را ته شکل
ظاهری آن هاجلب کرد  .تا زمینه ای فراهم سازد که این نوع از کلمه ها را تیش تر تتینند
و تر روی شکل آن تمرکز کنند  .حتی ترای جلب توجه خواسته شود تا عالمت گذاری ،
آن ها را در یک مجموعه مشخص کنند .
 درزمان آموزش خواندن متن درس  ،الزم است ته محض ترخورد تا این نوع ازکلمه ها
 ،دانش آموزان ته تررسی کردن شکل ظاهری آن ها واداشته شوند .مثال تگویند  :چه
حروفی درآن تکاررفته است  .یعنی ته نوعی آن را توصیؾ کنند .
فرض کنید درمتنی واژه ی « ظهور» آمده تاشد  .الزم است ازجانب دانش آموزان در
تاره ی این کلمه  ،چنین گفت وگوهایی انجام پذیرد :
= این کلمه از چهارحرؾ ( ظا  ،هِ  ،واو ِ ،ر ) تشکیل شده است .
= دراین کلمه صدای « ز » تا حرؾ « ظا » نوشته شده است  ( .مهم ترین توصیؾ همین
است ).
= معنی این کلمه  ،همان ظاهر و آشکار شدن است  .و...
( الزم است گاهی دانش آموزان ترای ثتت در حافظه پس از نگاه کردن کلمه ای  ،در
تخشی از فعالیت ها تدون دیدن همان کلمه  ،درتاره ی ویژگی ظاهری آن سخن تگویند .
)
 عالوه تر تررسی شکل ظاهری چنین کلمه هایی در زمان خواندن متن  ،می توان گاهی
از کلمه های هم خانواده استفاده کرد  .التته ته شرطی که کلمه های هم خانواده ی آن ها
نستتا ساده تر و قاتل فهم تاشند  .گفت وگو درتاره ی شکل ظاهری و شتاهت شکلی کلمه
 ،توجه آن ها را ته شکل ظاهری جلب می کند  .حتی تیان کلمه های مترادؾ و ...این
شناخت را تیش ترمی کند  .مثال در تاره ی کلمه ی « ظهور » می توان گفت :
 کلمه ی ظاهر تا کلمه ی « ظهور» هم خانواده است  ( .این فعالیت کمک خوتی در شناختچنین کلماتی را در تر دارد ) .
 استفاده از کارت های آموزشی در حین آموزش متن درس شرایط را ترای تمرین کردن
دانش آموز در تشخیص کلمه هایی تا ویژگی خاص فراهم می سازد  .زیرا تین مجموعه
ای از کلمه های تشکیل دهنده ی متن  ،تعدادی کلمه در یک نوشته یا کارت های
آموزشی قرارداده می شوند ( .یا در یک متن قراردارند ) .
تا این شرط که ممکن است معلم ویژگی های موجود در هریک از کلمه ای را که مورد
نظر است تیان کند تا دانش آموز آن را از تین مجموعه کلمات پیدا کند و یا در نوشته آن
را نشان دهد  ( .هدؾ ازاین فعالیت  ،در معرض دید قرار دادن کلمه ها یی ا ست  ،که
شرایط خاصی دارند  .چون دانش آموز هرچه تیش تراین دسته از کلمه ها را تتیند ،
شناخت او تکمیل تر می شود  .تاید توجه داشت که دانش آموزان این نوع ازکلمه ها را
نمی توانند صرفا تا نوشتن تیآموزند ) .
 تکمیل کردن کلمه های ناقص توسط دانش آموزان که حرؾ مورد نظردرآن مجهول است .
( کلمه ها ویژگی خاص را دارا هستند  ) .مانند :
آسمان ...اؾ ( حذؾ حرؾ « ص » درکلمه ی « صاؾ » )
ِ
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 قیچی ِتا...تانی ( حذؾ حرؾ « غ » درکلمه ی « تاؼتانی » ) و... انجام تمرین هایی ترای تشخیص تیش تراین دسته ازکلمه ها  ،مانند آن چه که در پایان
آمده است  .ته عنوان مثال  ،دو جدول لؽت شتیه ته هم ته دانش آموز ارائه می شود .
درجدول شماره ی «  » 1تعدادی ازکلمه هایی که درگروه یک صدا و چند شکلی اند ،
نوشته شد  .همین کلمه ها در جدول شماره ی «  » 2هم آمده اند  .اما ترتیب آن ها
را پیدا کند  ( .این
مانند جدول قتلی نیست  .دانش آموز تاید در جدول دوم آن ها
جستجوگری تقویت دیداری را ته همراه دارد  ) .و...
1

صتر

صرفا

اصؽر

عتث

لؽت

تاؼتان

2

صدؾ

تاؼتان

عتث

صاتر

صتر

اصؽر

صاتر
صدا
ناقص
ناقص
صرفا
لؽت
نکته  :در فصل تعدی نمونه فعالیت ها ی دیگری از این نوع کلمات ارائه می شود  .اما
آن چه که تاید مورد توجه قرار گیرد این است که رفع این اشکال نوشتاری تا تمرین و
تکرار کردن درچند تار نوشتن از روی واژه ها کارساز نیست  .چنین کاری( رونویسی )
ترای رفع این نوع از اشکال ها کاری پر زحمت اما تسیارکم اثراست  .حال آن که توجه
« تقویت دیداری » ترای درمان این نوع از مشکل تسیار ضروری است .
کردن ته
تایدکارهایی صورت پذیرد که دانش آموز این دسته از کلمه ها را در متن درس و دیگر
فعالیت ها تیش تر تتیند  ،نه گوش دهد و یا تلفظ کند .
 - 9استفاده از تلفظ های ته اصطالح عامیانه د ر تعضی ازواژه ها  ،داشتن لهجه و گویش
محلی  ،تکلم کودکانه درتیان تعضی از واژه ها
یاد آوری :
گاهی در دست نوشته های دانش آموزانی که کارشان مورد تررسی قرار گرفت  ،مشاهده
شد که حتی کلمه های ساده ای را ؼلط می نویسند  .ته طور مثال :
 ته جای کلمه ی « دریا » می نویسند  « ،دیرا » ( تکلم کودکانه )
 ته جای کلمه ی « مریم » می نویسند  « ،میرم » ( تکلم کودکانه )
 ته جای کلمه ی « دور» می نویسند  « ،دیر » ( گویش محلی )
 ته جای کلمه ی « ژاله » می نویسند  « ،جاله » ( کم شدن حساسیت شنوایی )
ب جای کلم ه ی « چهار» می نویسند « چار» ( نزدیکی تلفظ حروؾ واصطالح
 ه
عامیانه )
وقتی تا این دانش آموزان گفت و گو شد معلوم گردید  ،اؼلب این اشکال ها ته دلیل تلفظ
نادرست آن هاست  .شاید گوش آن ها ته خوتی حساس نشده تاشد  .تناتراین در جلسات
آموزش روانخوانی فارسی  ،تاید تلفظ آن ها تیش تر کنترل شود  .تا در صورت لزوم
ترای تقویت درتلفظ و یا حساسیت شنوایی آن ها تمرین هایی انجام پذیرد  .مانند :
 کنترل و ارزیاتی مستمرآن ها در نحوه ی خواندن متن ها
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 جلوگیری از تکرارکردن های تی مورد تعضی از واژه ها در زمان خواندن که دقت
تلفظی را دچار مشکل می کند .
تذکر:
التته گاهی دانش آموزانی هم مشاهده شدند که درتلفظ مشکل داشتند  ،امادر نوشتن واژه
ها ته درستی عمل می کردند  .ممکن است این اشکال ته خاطر ویژگی اندام گویایی آن ها
تاشد  .ته طور مثال :
 درکالسی دانش آموزی مشاهده شده تودکه صدای « ر » را « ل » تلفظ می کرد  .اما
در موقع نوشتن آن را درست می نوشت  ( .مثال کلمه ی « در » را « دَ ل » تلفظ می
کرد ولی در نوشته ها آن را « در » می نوشت ) .
 - 10وجود اضطراب و عجله داشتن در امر نوشتن ،
یاد آوری :
گاهی دانش آموزانی هستند که ته ظ اهردر شناخت کلمه ها مشکل فنی وحادی ندارند  .اما
در نوشته های خود کلمه هایی از هر نوع را چه ساده تاشد وچه مشکل  ،آن را ؼلط می
نویسند  .تا تررسی هایی که ته عمل آمد مشخص شد که عوامل جنتی مختلفی که در
شرایط کالس و دانش آموز اثر گذار تود موجب تروز این اشکال های نوشتاری شده است .
عواملی مانند :
 نتودن آرامش الزم درکالس و وجود سروصدا های زیادازجانب دانش آموزانی که کلمه ها
ویا عتارت ها را درزمان نوشتن  ،تا صدای تلند تلفظ می کنند  ( .نامناسب تودن محیط )
 انجام دادن اقداماتی که معلم ترای جلب توجه و یا ایجاد نظم درکالس دارد  .مانند :
جلوگیری کردن ازرفتارهای دانش آموزانی که ممکن است از دست دیگر افراد کالس ،رونویسی کنند .
ضرته زدن مداوم شیئی تر روی میز  ،یا تا صدای تلندکرارا افرادی را مخاطبقراردادن و
دعوت کردن آن ها ته ساکت تودن و گوش دادن  ،و ( ...آلودگی صوتی)
 ایجاد جوی مسموم تین دانش آموزانی که در کنار هم نشسته اند  .خصوصا در میز و
نیمکت های سه نفره  ،مناسب نتودن جای نشستن در موقع نوشتن امال و ایجاد درگیری
های کودکانه ترای گرفتن جای تیش تر  ،که ممکن است معلم تخواهد شرایط دیگری را
ایجاد کند  .مانند :
 گاهی زیرمیز رفتن نفروسط هرنیمکت یا روی تاقچه ایستادن یکی از نفرات هر نیمکت و
یا کؾ اتاق نشستن و ؼیره که تاید ته طور جدی از ایجاد چنین جو و شرایطی جلوگیری
شود .زیرا هرکدام ازاین شرایط  ،عامل اضطراب است  .و ترای لحظه های طوالنی
درزمان نوشتن امال  ،کودک را ته خود مشؽول می کند .
 ترس از زیاد شدن تعداد ؼلط های امالیی وترآورده نکردن انتظارهای اولیا  ،دوستان
کالسی یا معلم  ،ترس از سرزنش های دیگران و ...که هرکدام عامل ؼلط نویسی ه ستند
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 .التته اتراز چنین انتظاراتی از طرؾ دیگران کامال تی اساس است  ( .گاهی ممکن است
عتارت هایی که زیر ورقه ی چنین افرادی نوشته می شود  ،ترس و اضطراب را تشدید
کند  .مانند  :تیش تر دقت کن  .تی توجه تودی و) ...
 ازدست دادن حس اعتماد ته خود واحساس ضعؾ و ناتوانی کردن  ،تا جایی که دانش
آموز فکر می کند واقعا مهارت الزم را ترای نوشتن کلمه ها ندارد  .تاور می کند که در
انجام دادن کار ضعیؾ و ناتوان است  .تدتراز همه این که فکرمی کند تالش وکوشش او
تاثیری در رشد و پیشرفت نوشتاری او ندارد  .ته همین دلیل چنین دانش آموزانی ،
انگیزه ای ترای خوب نوشتن از خود نشان نمی دهند .
 آماده نتودن تعضی از وسایل و یا نا مناسب تودن نوشت اؾزارهایی مانند :
دفتر ،یا صفحه ی سفید  ،مداد  ،پاک کن و ...که دانش آموز را درهنگام نوشتن آزار میدهد و توجه او را ته خود جلب می کند .
وجود این مشکل تاعث می شود که به خوتی ته گفته های معلم گوش ندهد  ،ته نوشته
های خود توجهی نم ی کند  .در چنین مواقعی اگر ازآن ها پرسیده شود که چه شنیده اند؟
سر در
گم می شوند  .حتی نمی دانندکه چه نوشته اند .
تروز چنین مشکلی کم تر از دیگر عوامل نیست  .ته همین دلیل همه ی اطرافیان در
مدرسه و خانه تاید ته طور جدی از تروز چنین مشکلی جلوگیری کنند  .نتاید این نوع از
رفتارها را ساده فرض کرد  ،زیرا اتفاقا در درون دانش آموز ؼوؼایی ترپا می شود .
ترتمام احساسات
او اثر می گذارد  .ترگشتن آن ته سادگی نیست  .او دائما از خود می پرسد :
** دلم می خواهد چه تاشم ؟
** اما درپیش دیگران چگونه معرفی می شوم ؟
** من آن نیستم !! و قتولش ندارم !!.
** ولی چگونه ته دیگران تگویم ؟ و...
در این جا ته خاطره ای اشاره می کنم که ته ظاهر ؼیر ممکن است  ،اما حقیقتی تود که
اتفاق افتاد .
«« در سال هایی که جنگ تحمیلی فشار های اقتصادی وارد کرده تود  ،لوازم التحریر
مدارس از طریق تعاونی ها توزیع می شد  .آموزشگاهی نتوانست ته موقع لوازم را ترای
مدرسه تامین کند  .درجلسه ای یکی از معلم ین راهنما ( ناظر)  ،مسوالن توزیع نوشت
اؾزار را مورد خطاب قرارداد و گفت  :امروز وقتی در کالس درسی در روستا حاضر شدم
 ،ترای کمک کردن ته معلم  ،در کنار دانش آموزی قرار گرفتم که در نوشتن  ،مشکل
داشت  .معلم متن امال را می خواند و من هم ضمن کنترل  ،دانش آموز را در نوشتن هدا
یت می کردم  .متوجه شدم که انگشت او روی ورقه ی سفید حرکت می کند اما چیزی در
دست ندارد  .تعجب کردم اما چیزی نگفتم  ،کار نوشتن ته پایان رسید  .آن چه نظرم را
جلب کرد این تود که او مدادی در دست داشت که طول آن 1/5سانتی متر تود  .این مداد
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فقط تین انگشتان او مخفی شده تود  ( .طتیعی است که داشتن اتزار مناسب ضروری
است ) .
گاهی در تعضی از کالس ها دانش آموزان ترای نوشتن آمادگی ندارند  .لذا اگردر همان
موقع نوشتن آؼاز شود مشکالتی ترای نوشتن خواهند داشت  .که تاید قتل از نوشتن
تطور جدی
مورد توجه و کنترل قرار گیرند  .تطور مثال :






آیا دفتر مناستی در اختیار دارد ؟
مداد و قلم دانش آموز ترای نوشتن آماده است ؟
پاک کن مناستی در اختیارش هست ؟

اگر در هنگام نوشتن دچار مشکل شود  ،چه تاید تکند ؟ و...
تاید ته این نکات که در عین سادگی تسیار ظریؾ و مهم هستند  ،توجه شود  .زیرا تاید
اعتماد ته نفس را در دانش آموزتقویت نمود  .خصوصا افرادی که مشکل نوشتاری دارند
را تاید دائما امیدوار ساخت  .اتفاقا تاید تا مشاهده ی پیشرفت و موفقیت آنان حتی اگر
ناچیز تاشد  ،ترای زنده کردن حس اعتماد ته خود استفاده کرد  .درصد اشکال های دانش
آموزان ته دلیل از دست دادن اعتماد ته نفس قاتل توجه است  .تناتراین تاید ته موقع
مورد توجه قرار گیرد .

 -11ؼلط های سمعی ( کم شدن حساسیت شنیداری )
یادآوری :
ؼلط هایی که شنیداری هستند  ،ته دالیل مختلفی تروز آن رخ می دهد  .تطور مثال :
 گاهی معلمانی هنگام خواندن متن امال یا هر متن نوشتنی  ،حرکت های زیادی در کالس
دارند .
 و یا این که جمله های متن امال را هنگام قرائت متن  ،چندین تار تکرار می کنند .
 یا این که ته دلیل امر و نهی کردن دانش آموزان در حین کار  ،یا پرسش و پاسخ ها
ی دانش آموزان سر وصدا های زیادی ایجاد می شود  .که هر کدام از این موارد و
دیگرعوامل
 ،در زمان خواندن متن امال  ،ؼلط های سمعی را ته وجود می آورد .
ته خاطر تروز چنین مشکلی تاکید می شود :
معلم هنگام خواندن متن امال در یک جا ی ثاتت قرار گیرد تا یکنواختی در قرائت معلموجود داشته تاشد  .التته معنی این گفته این نیست که معلم حق ندارد حرکت کند  ،تلکه
اتفاقا در صورت نیاز تاید در کنار افرادی قرار گیرد و ته نظارت و راهنمایی تپردازد  .اما
پس از تررسی کار  ،دوتاره تاید ته جای ا صلی ترود تا صدای معلم ته راحتی ته سمع
ت این تؽییرمکان ها صدا ها را متفاوت نکند  .چون دانش آموز
دانش آموزان ترسد  .ا
گوش خود را ته یک جهت توجه می دهد  .لذا زمان قرائت متن امال  ،ترای نظارت و
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راهنمایی افرادی که مشکل نوشتاری دارند  ،تهتر است آن ها در جلوی کالس قرار گیرند
.
عامل دیگری که ؼلط های سمعی ایجاد می کند :
 چگونگی خواندن جم له ها و عتارت های متن امال است .
گاهی متن  ،کلمه ته کلمه خوانده می شود  .و تا صدای تلند چند تار تکرار می شود  .که
تاید ته طور جدی از آن ها خودداری کرد  .الزم است هنگام قرائت متن  ،عتارت یا جمله
خوانده شود  ( .گروه خوانی شود  .اعم از اسمیه و یا فعلیه ) زیرا کلمه خوا نی  ،تکرار
کردن و تا صدای تلند خواندن متن امال  ،حساسیت شنوایی را کم می کند  .حتی معلم تاید
ته دانش آموزان تگوید :
 تچه ها  ،من می خواهم صدای خود را کامال پایین تیاورم  .من هر تار  ،یک جمله ازمتن را می خوانم و تکرار هم نمی کنم .
عموما این گروه از دانش آموزان ممکن اس ت مشکل شنوایی حاد نداشته تاشند  .اما
حساسیت شنوایی ( دقت در شنیدن ) درآنان کم است  .پس تاید مهارت گوش دادن را
درآن ها تقویت کرد  .ترای ترطرؾ کردن مشکل نوشتاری آن ها  ،تاید مشخص کرد که
در شناخت چه ویژگی هایی از کلمه ها را مشکل دارند  .مثال :








آیا صدا ها را در آؼاز کلمه تشخیص نمی دهند ؟
آیا صدا ها را در وسط و یا آخر کلمه تشخیص نمی دهند؟
در شنیدن چه صدا هایی حساس نیستند ؟
آیا در حافظه ی شنیداری مشکل دارند؟
آیا در توالی دیداری در کلمه مشکل دارند ؟

آیا در تشخیص اجزای کلمه های تزرگ دچار اختالل هستند ؟ و...
ترای رفع این نوع از مشکل نوشتاری  ،تاید تازخورد هایی ارائه شود که فعالیت های آن
تتواند :
= گوش فراگیران را حساس کند .
= ودرادامه تتواند این مهارت را ارتقا تتخشد .
اگرخواسته شود دانش آموزان تارها کلمه نویسی کنند  ،مفید واقع نمی شود  .زیرا اؼلب
این اشکال ها تلفظی هستند  .تناتراین تاید درجلسه های خ واندن  ،دانش آموزان را
واداشت خود را تا صدای معلم هماهنگ سازند و عتا رت ها را مانند معلم تکرار کنند .
گاهی متن درس ها را تلند خوانی کنند و گاهی کوتاه تخوانند  .و...
( مشکل

 - 12کندنویسی و نداشتن مهارت الزم در انتقال سریع و درست اجزای کلمه
آموزشی )
یادآوری :
اؼلب مشاهده می شود که در متن دست نوشته ی دانش آموزان ی  ،کلمه هایی از قلم افتاده
اند  .چه تسا این دانش آموزان در نوشتن آن کلمه ها مشکلی ندارند  .حتی گاهی همان کلمه
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ها در قسمت های دیگری از همان متن امال  ،تکرار شدند و کامال درست نوشته شده اند .آن
چه در تروز این مشکل نقش اصلی را دارد عامل کند نویسی است .
التته گاهی ممکن است معلم متن را تند خوانده تاشد که این عقب ماندگی ایجاد شده طتیعی
است  .اما تیش تر اوقات  ،دانش آموزانی هستند که سرعت الزم را در نوشتن کلمه ها ندارند
.
ترای رفع این مشکل می توان ته تازخورد های زیر عمل کرد :
 درزمان آموزش خوانداری متن های هر یک از درس ها  ،تایددانش آموزان را ته سرعت
عمل درخواندن ( تندخوانی) وا داشت و تشویق کرد .
تطور مثال :
= از دانش آموزان خواسته می شود تا یک متن تعیین شده را در یک دقیقه تخوانند و یا
مطالعه کنند  ( .اگر مطالعه می کنند  ،چشم حرکت کند اما سرحرکت نکند  .می توانند از
انگشت دست در نشان دادن سریع عتارات کمک تگیرند  .ولی لب خوانی نشود ) .
= همین متن را در ( ) 50ثانیه تخوانند  .زیرا ته این متن آشنا هستند .
= تار دیگر آن را در ( ) 40ثانیه تخوانند .
= واین کار را ادامه دهند تا تتوانند آن را در ( ) 20ثانیه تخوانند .
= و هر تار تالش کنند که ته همان مقدار ترسند .
دوتاره ادامه ی متن را در یک دقیقه تخوانند  .مقدار متن خواننده شده را تا مرحله ی اول
مقایسه کنند  .تا مشخص شود چقدر ته مهارت تند خوانی دست یافته اند .
نکته :
ترای مطالعه تاید ذهن دانش آموزان آماده تاشد  .تاید حواس مزاحم را حذؾ کرد  .تاید
احساس کنند ته مطالعه نیاز دارند  .زیرا هر کس زیاد زحمت تکشد زیاد نتیجه نمی گیرد
 .تاید در جهت صحیح تکار گرفته شود  .تاید ته عمل ترسد .
آن ها تاید تدانند تا وقتی که نتوانند متن را تا سرعت مناستی تخوانند  ،قادر نخواهند تود
در نوشتن  ،سرعت عمل مناستی داشته تاشند  ( .خواندن مقدمه ی نوشتن است  ).لذا
اگردر موقع قرائت متن  ،تند خوانی آن ها مورد قتول نتاشد و نتوانسته تاشند انتظارات
روان خواندن متن را ترآورده کنند  ،نتاید کارشان را تمام شده تلقی کرد  .زیرا هر یک از
دانش آموزان تاید عامل کند نویسی خودشان را تشناسند  .آن ها تاید در خارج از کالس
درس در سطح گسترده تری این نوع از فعالیت را انجام دهند  ،تا مهارت تند خوانی را
کسب کنند  .این مهارت فقط تا تمرین کردن روانخوانی حاصل می شود .
 استفاده از کتاب های داستان تسیار مفید هست  .هرچه تیش تر کتاب تخو انند  ،در
روان خواندن متن رشد می کنند  .حتی تعریؾ کردن داستان های خوانده شده تطور
شفاهی  ،می تواند سرعت عمل را افزایش دهد .
گاهی در کالس ها خصوصا پایه اول ته طور سنتی معمول است که دانش آموز ان متن
درس را هم خوانی می کنند  .ممکن است ترای شرو ع کار  ،چندان اشکالی نتاشد ،اما
نتاید ته این شکل ادامه دار تاشد  .زیرا ازکسب سرعت در تندخوانی متن می کاهد  .در
دیگرپایه های اتتدایی ،هم خوانی کردن متن درس  ،ضرورتی ندارد  .مگر این که فرد از
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مهارت تند خوانی مناستی ترخوردار تاشد  .لذا تهتر است دانش آموزی متن درسی را تند
خوانی کند و دیگران متن را تا خواندن او مطاتقت دهند .
 ترای رسیدن ته مهارت تند خوانی  ،تاید دانش آموزان را وا داشت که ته چند نکته توجه
کنند  .ته عنوان نمونه :
 متن ها را کلمه ته کلمه نخوانند .
 سعی کنند جمله ها را گروه خوانی نمایند  ( .گروه اسمیه و یا فعلیه )
 هم چنین درخواندن متن ها  ،روش « صامت خوانی » را مورد استفاده قرار دهند  .زیرا
چشم تسیار تندتراز آن چه تصور می شود کلمه را می تیند و این سرعت در دیدن کلمه ،
تشخیص کلمه را سریع ترمی کند  .حال آن که تلند خوانی متن درس  ،چشم را خسته می
کند  ( .هم خوانی کردن آن را کندتر می کند ) .
 مساله ی مهم و قاتل توجه این است که ترای رفع اشکال های نوشتاری  ،نتاید عجله کرد
 .اتتداتاید علت یاتی ا زتروز اشکال نوشتاری را محوراصلی کار قرار داد  .سپس
تازخوردهای م ناستی را ترای رفع اشکال ها تکار ترد  .التته در جریان انجام فعالیت های
تازخوردی  ،تایددانش آموزان را از میزان پیشرفت خودشان مطلع ساخت  ( .توجه ته
خود سنجی و دیگر سنجی )
 -13ضعؾ جسمی دانش آموز و عواملی که موجب خستگی در نوشتن می شود .
یاد آوری :
گاهی دانش آموزانی هستند که ماهیچه های کوچک آن ها تخوتی رشد نکرده است ( .
ماهیچه انگشت دست کوچک اند ).
یا این که گاهی در زمان فعالیت های نوشتاری دچار اضطراب می شوند  .که این مشکل
همانند ناتوانی ماهیچه ها از ویژگی ها یی هستند که موجب تروز ضعؾ جسمی می شوند .
کلمه ها را ناقص و یا تد
ضعؾ تدنی عاملی خواهد تود که دانش آموزان  ،تخشی از
بنویسند  .یا حتی ممکن است ته دلیل خستگی قسمتی ازمتن امال را ننویسند .
درکنار این عوامل  ،مشکل دیگری موجب خستگی دانش آموزان می شود  .که ته چند
نمونه اشاره می شود :
 گاهی جمله های تشکیل دهنده ی متن امال  ،متناسب تا توان جسمی وحتی نگهداری
ذهنی دانش آموزان کالس انتخاب نمی شود  .تطورمثال :
جمله هایی که متن امال را تشکیل می د هند  ،گاهی تسیار طوالنی انتخاب می شوند .ضمن این که جمله های طوالنی درک و فهم متن را مشکل می کند  ،کودک را خسته می
سازد .
 گاهی حجم متن امال تیش از حد توانایی جسمی دانش آموز تهیه می شود  .تطوری که
دانش آموز تقریتا تمام وقت جلسه ی امال را مجتور می شود ته نوشتن آن در چند صفحه
تپردازد  .حتی ته دلیل حجم زیاد متن امال آن قدر این زمان فشرده می شود که کم ترین
فرصتی ترای دانش آموز تاقی نمی گذارد تا این که تتواند درهنگام نوشتن امال  ،ته تحلیل
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 ...یا این که در پایان ته تجدید نظر

ویژگی ه ای یک کلمه از نظر ترکیب صدا ها و
احتمالی نوشته هایش تپردازد .
ته همین دلیل است که گفته می شود متن امال ارزشیاتی تایداز قتل تهیه شود  .زیرا معلم
تاید فرصت داشته تاشد تا عالوه ترافزایش کیفیت متن امال  ،آن را تراساس زمان ارائه و
تصحیح  ،توان و مشکالت نوشتاری دانش آموزان تهیه نماید  .نه این که متن امال ترپایه
ی افزایش حجم ساخته شود  .زیرا متن حجیم  ،دانش آموز را کم حوصله می کند و در
نهایت از کار می اندازد .
 گاهی درتعضی از متن ها ی نوشته شده ی دانش آموزان دیده شد که پس از پایان یافتن
متن امال  ،مجددا دانش آموزان تعدادی ازکلمه های مجرد تحت عنوان لؽت های مهم ویا
مشکل را نوشته اند  .این کار  ،تیش ترین اثر نامطلوب را تردانش آموزان خواهد
گذاشت  .زیرا نوشتن چند کلمه ی مجرد ( لؽت ) در پایان متن امال شروع دوتاره ی امال
است  .حال این که دانش آموزان تا پایان یافتن متن امال  ،کار را تمام شده می دانند  .تنا
تراین نوشتن این دسته از کلمه ها را کاراضافی و دوتاره نویسی قلمداد می کنند .که تاید
تطورجدی ته هر دلیلی از گفتن چند لؽت درپایان امال خودداری کرد  .زیرا چنین اقدامی
نمی تواند ته نوشتن کلمه ها اهمیت ده د  .از طرفی هم ته دلیل نتودن کلمه ها در درون
جمله ها فکردانش آموز در موقع نوشتن این کلمه ها ترای درک معنی ته کار نمی افتد .
ضمن این که اقدام ته چنین کاری نتیجه ی مطلوتی را ته همراه ندارد  ،تلکه تکرار و
دوتاره کاری عامل خستگی خواهد تود  .خستگی و تی عالقه گی ته ادامه دادن کار
نوشتن  ،تاعث تروز ؼلط نویسی کلمه ها و عتارات می شود .
نکته :
که
تاید توجه داشت یادگیری و شناخت کلمه ها زمانی تخوتی صورت می گیرد
دانش آموزان نقش و اثر گذاری آن را در درون جمله ها تتیند و پیدا کنند  .زیرا در این
صورت است که دارای معنی می شوند .
اتفاقا هدؾ از آموزش کلمه ها در فارسی  ،پی تردن ته نقش و کارترد معنایی آن ها در
جمله هاست  .در صورتی که عده ای فکرمی کنند تا ارائه کلمه های مجرد در پایان امال ،
می توانند میزان یادگیری دانش آموزان را درشناخت کلمه های جدید و دشوار تسنجند .
ولی تاید دانست که  ،وقتی کلمه ها تا معنی و مفهوم خود در نوشته ها تکار گرفته
نشوند ،
ته خاطر سپردن شکل مجرد لؽت دوام ندارد .
التته معلم می تواند تر ای سنجیدن میزان یادگیری کلمه ها یی که ویژگی خاصی مانند :
یکصدا وچند شکلی  ،نکته های آموزشی و  ...را دارند  ،متنی تهیه کند که واژه های
مورد نظر را چه از درس جدید و چه درس های قتلی در آ ن قرار دهد  ( .متن معلم
ساخته ) در ؼیراین صورت  ،آن دسته از کسانی که مشکل نوشتاری دارند  ،نمی توانند
ته سادگی از دام آن تیرون روند .
 -14ناتوانی در شناخت شکل کلی یک کلمه ( ازجمله کلمه های تزرگ)
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یاد آوری :
اؼلب در متن امالی دانش آموزان مشاهده می شود که در نوشتن تعضی ازکلمه هایی که
دارای قراردادهای زتان آموزی هستند و یا این که نستت ته دیگر کلمه ها ویژ گی خاصی
دارند  ،دچار مشکل می شوند  .ته طور مثال :
وقتی تا کلمه های تزرگی مانند « پاک کن  ،شناسنامه  ،سپهساالر  ،کفش کن  ،مسجد
الحرام و » ...تر می خورند نمی دانند که آیا :
** آن چه را شنیده اند یک کلمه است ؟
** این کلمه ها چه اجزایی دارند ؟
** آیا اجزای این کلمه ها در کنار هم هستند ؟
** اجزای آن تاید ته هم چستیده تاشند ؟ و...
گاهی ممکن است این کلمه ها را ته صورت زیر تنویسند :
« پاک کن  ،پاکن »  « ...شنسنامه  ،شنا سامه »  « ...سپساالر  ،سپس ساالر » ...
این مشکل زمانی تروز می کند که کلمه ها تزرگ هستند  .اؼلب اوقات دانش آموزان در
موقع
ب اجزای صوتی آن درکنار هم  ،دقت نمی کنند
خواندن کلمه ها ی تزرگ درمتن درس  ،ه
(دقت شنیداری ) که عامل تروز چنین مشکلی می شود .
پیشنهاد می شود در جلسات آموزش خواندن متن درس ها  ،فعالیت هایی صورت پذیرد تا
دانش آموزانی که مشکل دارند  ،این دسته از کلمه ها را از نظر ظاهری ( دقت دیداری ) و
اجزای صوتی ( دقت شنیداری ) تیش تر تجرته کنند  .تناتراین تهتر است کلمه ها را تحلیل
کرده و مورد تررسی قرار دهند  .مانند :
 این کلمه چه تلفظ شد و چگونه نوشته شده است ؟
 چه اجزایی در آن تکار رفته است ؟
 کلمه کوچک است یا تزرگ ؟
 توالی حروؾ تشکیل دهنده کلمه چگونه است ؟ و...
تناتراین اگردانش آموزانی این نوع از مشکل های نوشتاری را داشته تاشند  ،نمی توان
آن ها را تا یکی دو تار خواندن متن درس و یا چند تار رونویسی کردن ترطرؾ کرد .
تلکه تاید در زمان قرائت متن درس شرایطی فراهم شود تا ته پرسش هایی که در ذهن
دانش آموز ایجاد می شود پاسخ داد ه شود  ( .منظوراز پرسش  ،ه م ان ها یی هستند که
در راتطه تا ظاهر کلمه در قسمت قتلی اشاره شده است ) .
 -15تکارگیری ؼیر معمول کلمه ها و عتارت های تکراری ( کم شدن حساسیت شنوایی )
یاد آوری :
اؼلب اتفاق می افتد که در متن امال ی تهیه شده  ،تعضی از کلمه ها و عتارت ها چندین
تار تکرارمی شوند  .تدون این که تؽییری در آن ها ایجاد شود  .از نظر صاحتان تجرته
تکرار زیاد کلمه در یک متن امالیی حساسیت شنوایی را کم می کند  .و موجب انحراؾ
در دقت
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می شود  .ته دلیل همین تی دقتی  ،زمینه ی ؼلط نویسی کلمه ها فراهم می شود .
نکته  :در متن دست نوشته ی کودکان مشاهده شد که گاهی تعضی از کلمه ها تا « 10
»
تار تکرار شدند .
- 16نارسا نویسی واستفاده ازسلیقه های شخصی درنوشتن شکل حروؾ وکلمه ها
یاد آوری :
نوشتن شکل حروؾ و کلمه ها دارای قراردادی هستند  .نتاید سلیقه های من در آوردی در
شکل آن لحاظ شود  ( .مگر کسانی که خالقیت و نوآوری داشته تاشند  ) .معیار نوشتن واژه
ها  ،کتاب د رسی دانش آموز است  .تاید اصول رسم الخط کتاب درنوشتن کلمه ها  ،ته خوتی
رعایت شود  .این اصول تاید در هنگام رونویسی ها و دیگر نوشتار ها مورد توجه و دقت
قرار گیرد  .التته ترای تقویت ذوق هنری  ،ممکن است انواع خط ته دانش آموزان معرفی
شود  ،تا هر کدام تر اساس ذوق و عالقه ی خود ته انتخاب و تمرین خط ها تپرد ازند  ( .این
عمل موجب ؼلط نویسی نمی شود  ) .ته طور مثال :
= شکل حرؾ « س » را می توانند ته شکل های مختلؾ از نظر نوع خط در نوشتار
تنویسند  .مثال  ( :س  ،س  ،س  ،س و) ...
 - 17نوشتن کلمه ای ته جای کلمه ی دیگر
یاد آوری :
گاهی درحین نوشتن امال  ،دانش آموز در ذهن خود کلمه یا عتارتی را پرورش می دهد  .لذا
تدون توجه ته کلمه هایی که معلم از متن می خواند  ،کلمه ی ذهنی خود را می نویسد  .ته
طور مثال معلم می گوید :
 « آسمان »  ،اما دانش آموز می نویسد  « :شب » این دو کلمه ته نوعی ارتتاط ته هم
دارند .
 یا ته جای کلمه ی « دیدند »  ،دانش آموز می نویسد  « :می تینم » .
درست است کلمه ی « می تینم » ممکن است درجمله ی متن امال معنی ندهد  .اما ذهنیت
کودک است که ته قلم آمد .
 گاهی هم ممکن است کلمه ی ذهنی او تا کلمه ی شنیده شده تسیار فاصله داشته تاشد .
مانند این که معلم تگوید  « :دقت »  .دانش آموز تنویسد  « :آمدم » .
ترای جلوگیری از تروز این نوع اشتتاهات  ،تاید ته موقع تاکنترل کردن و تذکر دادن ته
دانش آموزان درحین نوشتن امال  ،تردقت آنان افزود  .چرا که چنین افرادی دائما در دل
تا خود حرؾ می زنند  .لذا تا تذکر دادن ته موقع  ،می توان آن ها را متوجه اشتتاهشان
نمود .
ته طورکلی هر چه ترحجم کار و محتوای درسی افزوده می شود  ،نوع قراردادها  ،قواعد
جدید و واژه هایی تا معانی جدیدتر تیش تر می شود  .زتان فارسی تا توجه ته قدمتش در
تین دیگر زتان های دنیا  ،قرار داد هایی دارد که از تنوع تاالیی ترخ وردار است  .ته
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همین دلیل قتل از بروز اشکال نوشتاری و انتاشته شدن آن ها  ،تاید تخوتی شناس ایی
شوند  .تا در صورت تروز اشکال  ،اقدام ته ترطرؾ نمودن آن ها تا آسانی انجام پذیرد .
تازدیدهای مستمری که از مدارس وکالس های دانش آموزان داشتم  ،مشاهده نمو دم که
دانش آموزان دریک کالس  ،از تنوع در اشکاالت امالیی واژه ها ترخوردارند  ( .گاهی
هم مشاهده شد که عده ای از دانش آموزان یک کال س  ،در نوع اشکاالت شتیه ته هم
تودند ) .
اما چیزی که دردرجه ی اول در این کالس ها مهم تود و درتازدیدها هم ته آن توجه می
شد  ،دسته تندی کردن دانش آموزان کالس دروجود انواع اشکاالت تود  .زیرا دسته
تندی کردن و شناخت نوع مشکل نوشتاری کالس می تواند :
شرایط را ترای انتخاب مطلوب تازخورد ها و ارائه ی ته موقع آن را در ترطرؾ کردن
اشکاالت نوشتاری ساده کند .
معلم ه رکالسی تاید تا تررسی اشکاالت امالیی دانش آموزان یک کالس  ،اطالعات دسته
تندی شده ای دراختیار داشته تاشد  ( .ارزشیاتی توصیفی چنین اطالعاتی را در اختیار
معلم و دیگران قرار می دهد  ) .از طرفی هم ضروری است این اطالعات را همیشه از
طریق تهیه ی حدود انتظارات ( چک لیست یا فهرست ارزشیاتی ) ترای هر دانش آموز
مستند کند  .زیرا
این اطالعات می تواند در تکارگیری روش های رفع اشکال نوشتاری ته معلم کمک کند .
ته طور مثال در کالسی  ،معلم پس از ارزیاتی های مکرر امالی دانش آموزان و جمع
آوری اطالعات  ،مشکالت نوشتاری را چنین دسته تندی کرده است :
اشکاالت دانش آموز الؾ :
 – 1تیش ترین حجم اشکاالت امالیی را در تشخیص یک صدا و چند شکلی ها دارد مانند
 :نوشتن حرؾ « ص » ته جای حرؾ « س » و...
 - 2درتشخیص تعضی از قراردادهای زتان آموزی مشکل دارد  .مانند  :کسره ی اضافه در
کار علی )
تاغ تزرگ ِ ،
نوشتن صفت و موصوؾ  ،یا مضاؾ ومضاؾ الیه ( ِ
 - 3واو معدوله را تخوتی نمی شناسد  ( .منظور حرؾ « واو » است که درتعضی ازکلمه
ها نوشته می شود ولی تلفظ نمی شود ) .
اشکاالت دانش آموز ب :
 - 1تیش ترین نوع اشکال های او از نوع سمعی است .
 - 2گاهی کلمه هایی را از قلم می اندازد .
 - 3تا حدودی در تشخیص تعضی از کلمه هایی که حروؾ از نوع یک صدا و چند شکلی
دارد را دچار مشکل می شود .
اشکاالت دانش آموز ج :
 – 1تیش ترین حجم اشکاالت نوشتاری را درتشخیص یک صدا وچند شکلی ها دارد .
 -2در نوشتن اجزای کلمه ها تسیار تی دقت است  .زیرا  ،دندانه  ،تعداد نقطه  ،جای نقطه
 ،سرکج و ...را رعایت نمی کند .
 - 3اؼلب کلمه ها را از نظرمعنایی درک نمی کند  .و...
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یاد آوری :
دراین کالس عالوه تر این که دانش آموزانی دارای
اشکاالت
مشترک هم تین آن ها وجود دارد  .مانند :

اشکال ه ای مستقل و خاصی اند ،

 ؼلط نویسی کلمه هایی تا حروؾ یک صدا  ،که چند شکل مختلؾ دارند .
تناتراین چه تسا معلم می تواند فعالیت های تازخوردی یکسانی ترای رفع اشکاالتی از
یک
نوع را ترای همه یکسان تعیین کند  .ضمن این که درکنار آن  ،هرکدام از دانش آموزان ،
فعالیت های تازخوردی خاص خود را هم خواهند داشت  ( .وقتی گفته می شود در
فراگیران تفاوت های فردی وجود دارد  ،این یک نمونه ی آن است ) .
ذکراین نکته را ضروری می دانم که تگویم  :سال های متمادی در دوره ی اتتدایی شاهد
تودم و دیگران هم چنین نظری داشتند که آموزگاران اتتدایی ته دلیل این که آموزش تمام
حوزه های یادگیری را ته عهده دارند  ،سعی و تالش می کنند تحت هر شرایطی مشکل
آموزشی دانش آموزان خود را درتمام حوزه های یادگیری ترطرؾ نمایند  ( .ته اهداؾ
مشترک و روش تلفیقی در دروس مختلؾ توجه دارند  ) .تالش می کنند ته هر طریق
ممکن تا تکارگیری روش های مناسب  ،ته موقع ضعؾ های یادگیری فراگیران را تر
طرؾ کنند .
اما الزم است شرایط و موقعیتی که توسط معلم فراهم می شود  ،مناسب و مطلوب ترای
یادگیری دانش آموزان تاشد  .تناتراین اتتدا تاید مشکل و علت تروزآن را شناسایی کرد .
سپس ترای رفع آن تازخورد ارائه نمود  .چنین فرایندی در کار  ،نتایج چشمگیری را ته
همراه خواهد داشت .
گاهی علت تروز اشکال نوشتاری تسیار جزیی است  .شاید ته دلیل همین جزیی و ساده
تودن اشکال  ،کم تر ته آن توجه می شود  .زمانی مشکل تر طرؾ می شود که ته قول
معروؾ معما حل شود  .اؼلب اوقات معما تسیار پیش پا افتاده است .
ک در آموزگاران هست  ،تا ارائه ی راهکار های مناسب
تناتراین تا روحیه ی تالش گری ه
ته سادگی مشکل نوشتاری این دسته از دانش آموزان حل می شود .
در ادامه مراحلی ته عنوان راهکارها پیشنهاد می شود که در طول چندین سال ترای رفع
اشکال امالیی دانش آموزان در مدارس تکار گرؾته شد  .نتایج آن نشان دادکه تسیارمفید
واقع
گردید .این تجرتیات را آموزگارانی ترای ترطرؾ کردن مشکل امالیی  ،تا صداقت تمام
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
( سعدی )

تار درخت علم ندانم مگر عمل

مراحل آموزش ( ترای رفع اشکال نوشتاری )
مرحله ی اول ازرفع اشکال نوشتاری
 جلسه ی آموزش متن کتاب درسی ( خواندن ) و یا جلسه ی خواندار ی
تاید شرایطی را فراهم کرد تا دانش آموز بیاموزد که تاید یاد تگیرد تخواند  ( .تعد ها تاید
تخوانند تا یاد تگیرند  ) .زیرا دانش آموز تا کسب مهارت پیشرفته ی خواندن است که
قادر خواهد تود معنی و مفهوم هر عتارت و نوشته ای را ته خوتی درک کند .
خواندن مهارتی است که در قدم اول  ،کسب آن ترای فهم هرنوشته ای در حوزه های
یادگیری ضروری است  .چه تسا عدم توانایی در درک تعضی از مفاهیم علوم تجرتی ،
مساله های ریاضی و دیگر دروس ،ته دلیل ضعؾ در خواندن است  .هدؾ ا صلی در
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خواندن متون « کسب م هارت درک مطلب » است  .که تاید در مهارت خواندن ته آن
رسید .
تروز تسیاری از اشکاالت نوشتاری دانش آموزان در مرحله ی نخست  ،از ضعؾ در
خواندن متن است  .تیش ترکسانی که ضعؾ در نوشتن دارند  ،ته دلیل دشواری ها یی
است که درخواندن متن ها دارند .
نتاید هدؾ از خواندن را فقط تلفظ کردن کلمه ها و تدون ؼلط خواندن آن دانست  ،تلکه
همانطورکه گفته شد  ،هدؾ نهایی خواندن ها تاید ته « درک مطلب » منتهی شود .
ته قول یکی از استادان دوران تحصیل که درپاسخ ته دانشجویان در درک جزوه ی درس
فیزیک گفته تود  :شما دانشجویان زتان فارسی را نمی دانید  .ته همین دلیل تا خواندن
متن
این جزوه  ،درس را نمی فهمید .
گاهی افرادی کتاتی را ته زتان عرتی و یا انگلیسی می خوانند اما ممکن است نتوانند آن
را م عنی کنند  .در این موقعیت  ،خواندن ؾقط در حد تلفظ کردن واژه ها تنزل کرده است .
تناتراین تاتوجه ته نکاتی که گفته شد ه  ،الزم است در آموزش خواندن  ،برای یادگیری
متن درس  ،فراگیران را تا مساله ی اصلی خواندن روتروکرد  .لذا تهتراست فعالیت هایی
مانند آن چه که در ادامه تیان می شود  ،در همه ی جلسه های آموزش خواندن  ،ترای
همه ی فراگیران در کالس انجام پذیرد .
نکات مهم در خواندن :
 نمونه اهداؾ و انتظاراتی که در جلسه ی خواندن متن  ،تاید مورد توجه قرار گیرد :
 .1ضمن خواندن هر تند از متن ویا در پایان خواندن تمام متن  ،دانش آموزان درک خود از
مفاهیم موجود درنوشته ها را ته زتانی ساده تیان کنند .
 .2ارزش تعضی از واژه ها و یا عتارت ها را از نظر نقش در زتان گفتاری و نوشتاری
تررسی کنند و تگویند چه توده است .
 .3معنی و مفهومی که از واژه ها و یا عتارت ها درک می کنند را تگویند .
 .4ضمن خواندن  ،تا یک نگاه  ،واژه ها را تاز شناسی کنند و رمز آن را کشؾ نمایند .
 .5عالوه تر معنی واژه ها  ،ته کمک دانش و تجرته های خود  ،معنی تازه ای از واژه ها را
در ذهن خود تپرورانند .
 .6ضمن خواندن  ،در تاره ی عتارت ها و  ...ته اندیشیدن و تفکر وا داشته شوند .
 .7ته خواندن تیش تر وا داشته شوند که آن ها را ته هدؾ نزدیک تر می کند و متن را ته
درستی می فهمند .
 .8تتوانند ته مهارتی ترسند که یک سطر معمولی کتاب درسی ( تقریتا ته طول 12سانتی
متری) را تا حداکثر  3یا  4تار مکث کردن تخوانند .
 .9تتوانند ته طور متوسط در هر دقیقه  100تا  200کلمه را تخوانند و معنی و مفهوم آن
را
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درک کنند  ( .در حد نستتا مطلوب  600 ،تا  1000کلمه را می توانند تخوانند و درک
کنند ) .

.10
ته پرسش ها ی پایان متن  ،چه ارجاعی
استنتاطی پاسخ دهند .

( پاسخ عینا در متن آمده تاشد

 ) .و چه

.11
ته پرسش هایی که تا چرا ها  ،چگونه و ته چه دلیل و  ...تیان می شود پاسخ دهند .

.12
در پایان خواندن  ،از درس نتیجه گیری کنند  .و همچنین تتوانند پیام درس را تگویند .

.13
ته گونه ای تررسی های متن درس سازمان دهی شود  ،تا فراگیرن تالش کنند تا خواندن
درست متن درس و تجزیه وتحلیل محتوای آن  ،مقصود و منظور اصلی نویسنده را در
متن پیدا کنند و ته درک درستی ترسند .

.14
شرایط تگونه ای فراهم شود  ،حتی تا جایی که ممکن است  ،هر فرد خود ته حل
اشکاالت تلفظی اش تپردازد و اقدام ته یافتن معنی واژه ها کند  .و...
انجام چنین فعالیت هایی در زمان خواندن متن درس  ،درک مطلب را عمق می تخشد  .ته
همین دلیل از تروز اشکال های نوشتاری جلوگیری می شود  .التته ته شرطی که نقش
معلم در انجام این فعالیت ها  ،هدایت  ،نظارت و پشتیتانی تاشد .
یکی دیگر از اقدامات معلم ترای یادگیری خواندن متن درس  ،ترنامه ریزی دقیق در
طراحی آموزشی است که در تعیین هدؾ ها و روش تدریس  ،تاید توجه ویژه ای ته
افرادی تنمایدکه ممکن است در فرایند آموزش  ،اشکاالت نوشتاری در آن ها تروزکند ( ،
از مزیت های طراحی آموزشی همین است که همه ی افراد تا نیاز های مختلؾ در آن
دیده می شوند ) .
لذا ترای جلوگیری از تروز احتمالی اشکال های نوشتاری این گروه از دانش آموزان ،
معلم تاید در جلسه ی خواندن متن فارسی  ،فعالیت های خاصی تعیین کند  .تاید در این
فعالیت تگونه ای عمل شود که شناخت دانش آمو زان را نستت ته تاز شناسی هر یک از
کلمه ها و ...تاال تترد  .مثال این دسته از دانش آموزان :
 تارها ته تلفظ درست کلمه ها تپردازند  ( .تسلط در تلفظ )
 درتاره ی شکل ظاهری کلمه ها از نظراهمیت امالیی  ،قرارداد زتان آموزی و ؼیره تا
دیگران گفت وگوکنند  ( .انس تا کلمه ها )
 ته پرسش هایی که درتاره ی شکل نوشتاری کلمه ها می شود  ،پاسخ دهند .
 ترداشت خود از معنی و مفهوم کلمه ها و ...را ترای دیگران درکالس تیان کنند .
 پس از مطالعه  ،درتاره ی موضوع متن جدید اب دیگران ته گفت و شنود تپردازند .
یاد آوری :
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الؾ  -درزمان ارائه ی متن درس (خوانداری) تاید دانش آموزان نیمی از وقت آن را ته :
 گوش دادن تلفظ درست هر کلمه ،
 تلفظ کردن کلمه ها و عتارات ،
 توضیح دادن درتاره ی معنی و مفهوم کلمه هاو عتارت ها ،
 تررسی حروفی که در یک کلمه تکارگرفته شد .
 تررسی قراردادهایی که در کلمه ها وجود دارند .
 تررسی معنی ویژه ویا خاصی که کلمه ای دارد .
 تررسی تفاوت و یا شتاهتی که در تلفظ وشکل نوشتاری کلمه است  .و ...صرؾ کنند ( .همه
ی این فعالیت ها بطور شفاهی انجام می شود  .کارکتتی  ،در مراحل تعدی ودر فعالیت های
نوشتاری صورت می گیرد ) .
ب  -نیمی دیگر از وقت خواندن تاید ته :
 پاسخ دادن ته پرسش ها ی پایانی ترای تعیین میزان درک مطلب ،
 تشخیص دادن فکراصلی نویسنده ،
 تیان پیام درس و نتیجه ی آن ،
 تیان خالصه ی درس و ...اختصاص داده شود  ( .ترداشتی که از متن دارند ) .
التته درجلساتی دیگراز خواندن که فعالیت های ویژه ای مانند :
نکته آموزی  ،واژه آموزی و  ...انجام می گیرد  ،ته نوعی تررسی ها ترای تسلط یافتن
در درک واژه ها و گسترش گنجینه ی لؽات و تکمیل یادگیری ادامه می یاتد .
 کالسی را در نظر تگیریدکه معلم می خواهد در ز مان تعیین شده ی یک جلسه ی خواندن
متن درس فارسی  ،دانش آموزان تا روش « صامت خوانی» متن را تخوانند  ،سپس :
 ته چند پرسش پایانی که میزان درک مطلب آنان را می رساند پاسخ دهند .
 پیام درس را تگویند .
در تاره ی تعضی از واژه ها گفتگو کنند  .و ...

درادامه ی کار  ،فعالیت های ویژه ای را ترای رفع تعضی از عوامل تروز اشکال های
نوشتاری ته عنوان تازخورد ارائه می کند .
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 - 1فرض کنید دانش آموزان کالسی در دو عامل 1و  9مشکل امالیی دارند  ( .یعنی کسانی
که درخواندن ضعیؾ اند وهم چنین مشکل تلفظی دارند  ) .فعالیت زیر انجام می پذیرد .
فعالیت :
الؾ  -تچه ها  ،ته فعالیتی که ترای شما تعیین کردم توجه کنید :
= هرکدام از شما تاید متن درس را در دل خود ( صامت ) تخوانید .
= وقتی متن را مطالعه می کنید  ،ممکن است ته کلمه هایی ترخورید که تلفظ آن ها را
ندانید .شما تاید درهمان زمان از من تپرسید .
= همچنین تاید درپایان خواندن متن  ،واژه ها و یا عتارت هایی را که من تعیین می کنم  ،تا
صدای تلند ترای دیگران تخوانید .
= ته همین دلیل تاید تالش کنید قتل از این که ترای دیگران بخوانید  ،تا تلفظ درست آن آشنا
شوید .
یاد آوری :
اگر ضعؾ خواندن عمومیت داشته تاشد  ،گاهی ضروری است در همان آؼاز آموزش ،
خواندن متن درس  ،توسط معلم انجام پذیرد .
ب  ( -ترای شناخت تیش تر تلفظ درست تعضی ازکلمه های جدید و دشوار در متن درس ،
خواسته می شود تا نظر معلم ،کلمه ها را اعراب گذاری کنند  ) .معلم می گوید :
تچه ها  ،کلمه ی « جرئت » در این متن  ،جدید است  .شاید در زمان خواندن  ،در تلفظآن دچار مشکل شوید  .پس ترای این که تلفظ آن را تشناسید و تمرین کنید ،از شما می
خواهم روی حرؾ « ج » نشانه ی (ُِ -ا ) و روی همزه نشانه ی (  ) َِ -تگذارید ( .
این توضیح ترای ه مه ی دانش آموزان کالس است  .اما ته افرادی که مشکل نوشتا ری
دارند تیش تر تاکید می شود  .زیرا آن ها ملزم ته رعایت کردن آن هستند  .خطاب کردن
ته دانش آموزان مورد
نظر در هنگام آموزش  ،م وجب دقت تیش تر آنان می شود ) .
 تچه ها تاید تالش کنید این نوع ازکلمه ها را تدون نشانه ها تخوانید .التته معلم تاید دانش آموزان را کنترل کند تا معلوم شود کاری که از آن ها خواسته شد ه
است را ته درستی انجام داده اند  .زیرا انجام دادن این کار ترای دانش آموزان تمرین و
تکراراست  .دانش آموزان تاید تیاموزند که انجام دادن این نو ع از فعالیت ها ،موجب
افزایش دقت و رفع اشکال نوشتاری می شود  .در تروز چنین اشکال هایی تاید از
هرگونه سرزنش کردن خو دداری شود  .تا دانش آموزان مشارکت فعال داشته تاشند  .و
ب آرامش خاطر ته فعالیت تپردازند  .احساس امنیت درکالس درس  ،زمینه را ترای
ا
پرسشگری دانش آموزان نیز فراهم می سازد .
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یاد آوری :
نتای ترای کلمه های فارسی ادامه دار تاشد  .زیرا دانش آموزان
د
اعراب گذاری کلمه ها
تاید ته این مهارت ترسند که کلمه را تدون اعراب تخوانند  .هردانش آموزی تاید تلفظ و
شکل کلمه را ته خاطر تسپارند  .گاهی دیده می شود کلمه هایی که شکل نوشتاری تا
تلفظ آن فرق دارد افراد ی ترای فهم دانش آموزان می گویند :
کلمه را چنین می نویسیم اما آن را چنین می خوانیم  .درصورتی که اتتدا تاید تگویند :
کلمه را چنین می خوانیم ولی شکل آن چنین است  ( .پس اتتدا تاید کلمه را تلفظ کنند
تدون این که تگویند شکل آن فرق دارد  .پس از تلفظ تاید ته آن ها گفته شود شکل آن
همین طور است که می تینید  .تدون هیچ توضیحی) مثال حرؾ «واو» درکلمه ی « دو »
را اتتدا تا صدای « ا ُا » ترای دانش آموزان می خوانند  .سپس می گویند آن را چنین
می نویسیم  ( .یعنی می نویسیم ته این شکل ( دو ) و می خوانیم « دو »  .نتاید معلم
نشانه ی « و » را « او » تلفظ کند و سپس تگوید  :در این کلمه « ا ُا » می خوانیم ) .
ج  ( -ضمن مرور کردن متن درس و انجام دادن فعالیت های مناسب  ،تاید تارها تلفظ
کردن واژه ها و تررسی شکل آن ها مورد تررسی و تجزیه و تحلیل قرارگیرد  ).معلم تا
خطاب ته دانش آموز مورد نظری می گوید :
 هر کدام از این عتارت ها را یکتار تخوان  ( .ترای کنترل تلفظ ) معلم تا اشاره ته کلمه ای می گوید  :این کلمه چگونه است ؟ چه ویژگی هایی دارد؟درتاره ی آن توضیح تده .
هرگز نتاید از ضعؾ تلفظی آن ها چشم پوشی کرد  .چنین ارزیاتی ها ترای تشخیص
میزان دقت « شنیداری » آن هاست .
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 - 2فرض کنید دانش آموزانی درکالس  ،عوامل  5و  14مشکل امالیی آن ها است  ( .یعنی
در شناخت شکل کلی کلمه و معنی کلمه ها و...مشکل دارند ) .
لذا معلم در ادامه ی فعالیت های قتلی  ،نمونه های زیر را ترای گروه جدید کالس  ،ته عنوان
تازخورد در نظرمی گیرد .
فعالیت :
الؾ  -تچه ها  ،ته فعالیتی که ترای شما تعیین کردم توجه کنید :
تچه ها  ،متن درس را تخوانید .وقتی متن درس را می خوانید  ،تاید آن دسته از کلمه هایی را که ویژگی خاص آن ها رامن می گویم  ،در ضمن خواندن متن درس پیدا کنید .
(ته طورمثال ) کلمه ها یی را مشخص کنید که صدای « خا » درآن ها تا شکل « خوا »آمده است ؟
انجام این نوع از تمرین  ،دقت دانش آموزان را در مقایسه ی ماهیت آوایی و شکل
ظاهری کلمه تقویت می کند  .تا قرارداد آموزشی موجود در کلمه هایی آشنا می شود ( .
التته چنین تمرینی تر « حافظه دیداری » هم اثر گذار است ) .
وقتی خواسته می شود دانش آموزان در هنگام خواندن متن  ،این کلمه ها را تا عالمت
گذاری مشخص کنند  ،موجب می شود تا اولین نگاه ی که ته متن درس می اندازند  ،این
کلمه ها خود نمایی کنند  .لذا کلمه ها را دقیق تر ته حافظه می سپارند .
فرض کنید دانش آموزی در نوشتن کلمه ی « ترخاست »  ،ته جای « خا » نشانه ی «
خوا » را تکار می ترد  .تروز این نوع از اشکال نوشتاری  ،در ردیؾ اشکال «
آموزشی » قرار می گیرد  .لذا ترای جلوگیری از تروز آن در این مرحله از آموزش
خواندن  ،تاید تا فعالیت هایی که گفته شد تخش فراوانی ازاشکال نوشتاری حل شود .
ب -تچه ها :
متن درس را ته دقت مطالعه کنید .در حالی که متن را می خوانید  ،تاید آن دسته از کلمه هایی که تلفظ آنها یکی است (هم آوا ) ولی هرکدام از آن ها معنی متفاوت و مستقل از یکدیگر دارند را مشخص کنید .
شما تاید این دسته ازکلمه ها را ته کالس اعالم نمایید .( تطور مثال ) « خواست  ،خاست »  « -خویش  ،خیش » و ...یاد آوری :
فرا گرفتن کلمه هایی که هم آوا هستند اما معنی متفاوتی دارند تاید در قالب جمله مورد
تررسی قرار گیرند  .زیرا توجه دادن ته معنی کلمه ها در قالب جمله می تواند شناخت
چنین کلمه هایی را آسان و عمیق ترکند  .تناتراین فقط تررسی شکل مجرد و ظاهری این
دسته از کلمه ها ،کمک مناستی ته فهم آن نمی کند  .زیرا شکل مجرد این نوع از کلمه
ها نمی تواند نقش اصلی آن را نشان دهد  .چه تسا گاهی یک کلمه در ترکیب های مختلؾ
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 ،معنی متفاوتی را ازخود نشان می دهد  ،چه رسد ته کلمه هایی که در معنی متفاوت اند
 .تطورمثال :
= درکلمه ی ترکیتی « الله ی وحشی »  ،کلمه ی « وحشی » همان م عنی را ندارد که در
کلمه ی ترکیبی « تتر وحشی » معنی می ده د  .زیرا کلمه ی « وحشی » وقتی تا
کلمه ی « الله » همراه می شود ته معنی  :خود رو  ،زیتا  ،دست نخورده  ،طتیعی
و...است  .حال آن که کلمه ی « وحشی » همراه تا کلمه ی « تتر» معنی  :درندگی
 ،زشتی  ،تد خویی و ...را تخاطر خواننده و یا شنونده می آورد .
خالصه این که در تازخورد دادن ته دانش آموزان ترای درک درست این دسته از کلمه ها
و ترای فهم معنی واژه ها  ،تاید شرایطی فراهم شود که درقالب جمله ها و عتارت ها ی
معنی دار ی مورد تررسی قرار گیرند  .زیرا جمله ها قادرند عالوه تر نشان دادن معنی
واژه ها  ،درک و فهم آن ها را آسان تر می کند .
التته انجام چنین تمرین های تازخوردی  ،مهارت و تسلط دانش آموزان را در شناخت
کلمه ها ی زتان فارسی افزایش می دهد  .دانش آموزان تاید آن قدر در درک واژه ها
پیش تروندکه تفهمند همیشه معنی یک کلمه  ،کلمه ی دیگری نیست .

 - 3دانش آموزانی را در کالسی فرض کنید که در عامل (  ، ) 7مشکل امالیی دارند ( .
مشکل آن ها  ،نادیده گرفتن قرار داد های زتان آموزی  ،رسم الخط و...است)
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لذا معلم در این کالس  ،در ادامه ی فعالیت های قتلی  ،نمونه های زیر را هم ترای این گروه از
دانش آموزان ته عنوان تازخورد در نظرمی گیرد .
فعالیت :
الؾ -تچه ها  ،ته فعالیتی که ترای شما تعیین کرد م توجه کنید :
 تچه ها  ،متن درس را تخوانید . درضمن خواندن متن درس  ،تاید توجه داشته تاشید تا کلمه هایی را پیدا کنید که قراردادجدیدی در شکل نوشتاری و تلفظ دارند .
 شما دراین درس ته کلمه هایی ترمی خورید که تلفظ این کلمه ها تا شکل ظاهری آن هافرق دارد .
ب کلمه هایی تر می خورید که نشانه ی پایانی آن جدید
( تطور مثال ) شما دراین متن هاست  .تاید معلوم کنید که نشانه ی آخر این کلمه ها چه صدایی دارد؟ (منظور کلمه هایی
هستند که تنوین دارند .و درآن ها حرؾ « الؾ » صدای « ن » دارد  .مانند  :شخصا ًا ،
فعال ًا ،کامالًا و) ...
کلمه هایی را مشخص کنید که اجزایی را در شکل نوشتاری خود دارند  ،اما در هنگامتلفظ  ،تعضی از آن ه ا خوانده نمی شوند  ( .ته عنوان نمونه  :کلمه هایی که الؾ و الم
دارند  .مانند  :مسجد الحرام  ،امیرالمومنین  ،علیه السالم و ) ...
یاد آوری :
ترای فراگیری مطلوب این کلمه ها تهتر است دانش آموزان  ،دفتری تحت عنوان دفتر لؽت
( فرهنگ لؽت ) تهیه کنند  .و این دسته از کلمه ها ( تنوین دار  ،الؾ مقصوره  ،الؾ و الم
 ،استثنا ها و  ) ...را که تعداد وتنوع آن ها زیاد نیست  ،در موقع آموزش خواندن درآن
ثتت کنند  .وقتی دردرس های تعدی ته کلمه ی جدید ی از این گروه ترخورد می کنند  ،الزم
است آن ها را در دفتر لؽت خود تنویسند  .آن ها می توانند در سال های تعد این نوشتن را
ادامه دهند .
فعالیت هایی ازاین نوع درزتان آموزی کم نیستند  .واتفاقا چه تسا مشکل نوشتاری ته دلیل
توجه نکردن ته این ویژگی ها در هنگام خواندن متن درس ها ایجاد می شود .
نتاید در زمان یادگیری متن درس ها فقط ته روانخوانی  ،آن هم در حد تلفظ واژه ها و در
نهایت تیان خالصه ای از متن د رس پرداخته شود  .زیرا این مقدار از انتظارها نمی تواند
ب طور جدی ته
تسلط فراگیران در درک مطلب را تاال تترد  .تلکه تاید در تخش خوانداری ه
نکات زیر پرداخته شود  .مانند :
= ویژگی های تلفظی ،
= شکل کلمه ها ،
= معنی کلمه درجمله ها ،
= قرار دادهای زتان آموزی و...
= آن ها تاید درزمان مطالعه ی متن ته تررسی وتحلیل هرکدام ازآن ها تپردازند .
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مثال  :فرض کنید دانش آموزان درخواندن متنی  ،ته کلمه ی « مطمئن » ترمی خورند .
انتظار می رود در تررسی و تحلیل این کلمه  ،نکته های زیر را تگویند :
= این کلمه (  ) 5حرؾ دارد .
= حرؾ « همزه » روی دندانه قرار دارد .
= صدای « ت » تا حرؾ « طا » نوشته شده است .
= معنی اش این است که وقتی کسی ته چیزی اطمینان دارد می گویند « مطمئن»است .
و...

 - 4دانش آموزانی را در یک کالس فرض کنیدکه در عامل ( ، )8مشکل امالیی دارند ( .
یعنی در شناخت یک صدا و چند شکلی ها مشکل دارند ) .
لذا معلم در این کالس ،در ادامه ی فعالیت های قتلی  ،نمونه های زیر را هم ترای این گروه از
دانش آموزان در نظرمی گیرد .
فعالیت :
الؾ – تچه ها  ،ته فعالیتی که ترای شما تعیین کردم توجه کنید :
بچه ها  ،وقتی متن این درس را می خوانید  ،تاید ته واژه هایی توجه کنیدکه در آن هاحرفی مورد نظر  ،صدای مشاتهی دارد .
شما تاید این نوع از کلمه ها را تا عالمت نشان دهید  .و یا زیرآن را خط تکشید  ( .اینعالمت گذاری و یا خط کشیدن در زیر کلمه  ،حافظه ی « دیداری » را تقویت می کند .
چنین عملی تحریک ذهنی را ته همراه دارد  .و شناخت دانش آموز را کامل می کند ) .
فرض کنید در جمله ای از متن درس ته کلمه ای ترمی خورند که ویژگی مورد نظر را
دارد  .مانند  :کلمه ی « نظاره » که صدای « ز » تا حرؾ « ظا » آمده است .
یاد آوری :
تررسی هایی که از نمونه امالهای دانش آموزان در مدارس مختلؾ داشتم  ،نشان می داد
که تیش ترین اشکال های نوشتاری دانش آموزان را این دسته از واژه ها تشکیل داده
تکارگرفت می شد
ه
است  .اما فعالیت های تازخوردی که ترای رفع این نوع از اشکال ها
 ،اؼلب اوقات نامناسب تودند  .ته همین دلیل اثر تخشی کمی داشتند .
ب ( -گاهی ارائه ی کلمه های هم خانواده ترای انس گرفتن این دسته ازکلمه ها و گسترش
گنجینه ی لؽات  ،تا حدودی موثراست  .التته در صورتی که کلمه ی جدید  ،کلمه های هم
خانواده ی قاتل فهم ترای دانش آموز داشته تاشند  .خصوصا این که الزم است کلمه های
ه م خانواده ساده تر از کلمه ی جدید در متن درس تاشند  ) .تطور مثال :
تچه ها  ،ته کلمه ی « نظاره » نگاه کنید .ترای این که کلمه ی « نظاره » را تهتر تشناسید  ،من چند کلمه ی دیگر می گویم .44

شما قتال باکلمه های هم خانواده آشنا شدید  .این کلمه ها تاعث آشنایی تیش ترکلمه یجدید می شو ند  .ممکن است شما هم کلمه هایی را از قتل تشناسید  .التته ته شرطی
که این کلمه ها درمعنی و شکل ته هم شتاهت داشته تاشند .
کلمه ی « نظاره » تا کلمه ها یی مانند  :منظره  ،نظیر  ،نظر و ...هم خانواده هستند.
ته شکل آن ها نگاه کنید  .چه شتاهتی دارند؟ اتفاقا این کلمه ها عالوه تر شکل  ،ازنظر معنی ته هم دیگر نزدیکند .
هدؾ این است که دانش آموزان تا مقایسه ی شکل ظاهری ومعنی هرکدام از این کلمه ها
ی هم خانواده که معلم در زمان خواندن می گوید  ،تتوانند تین این کلمه ها ارتتاط تهتری
تر قرار می کنند .
ج  ( -تررسی و تحلیل شکل ظاهری این دسته از کلمه ها تیش ترین اثر آموزشی را دارد .
الزم است ته محض ترخورد تا این نوع ازکلمه های جدید  ،گفت و گوی تیش تری درتاره
ی شکل کلمه وحروفی که در آن تکارگرفته شد  ،صورت پذیرد ) .
مثال  :وقتی ته کلمه ی « عتث » در متن درس ترخوردند  ،معلم می گوید :
این کلمه چند حرؾ دارد ؟صدا ها در کلمه ی « عتث » چگونه است ؟صدای « اَ » در اول کلمه  ،تا کدام حرؾ آمده است ؟صدای « س » تا کدام حرؾ نوشته شده است ؟ و...( این تررسی ها روی کلمه ها  ،عالوه ترکنجکاو کردن فراگیران  « ،حافظه ی تصری »
را تقویت می کند  .زیرا آن ه ا تاید یاد تگیرند که خوب تتینند  .چون تا مشاهده ی دقیق
کلمه  ،تیان ویژگی های ظاهری  ،حتی گاهی نوشتن کلمه در صورت نیاز  ،یافتن راتطه
ی صوتی و امالیی  ،می تواند شکل کلم ه ها را در ذهن فراگیران دوام تخشد ) .
انجام چنین فعالیت ها ی تازخوردی وتوجه دادن دانش آموزان ته درک عمیق متن درس
ها  ،تهترین کا ری است که تصحیح سریع اشتتاهات و اشکال های امالیی را ته ه مراه
دارد  .اگردانش آموزان در هنگام خواندن متن درس تقویت شوند و ته همه ی اتعاد
آموزشی در کسب مه ارت خواندن تپردازند  ،ته ندرت ممکن است اشکال های نوشتاری
پیش آید  .خواندن متن هردرس فارسی  ،حداقل ترای تازشناسی کلمه ها و فهمیدن آن
( خواندن توام تا فهم ) که تاید در دیگر حوزه های یادگیری مورد توجه
هاست .
قرار گیرد .
می توان گفت  :از مرحله ی اول آموزش خواندن ( خواندن متن درس ) نتیجه ای که
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 .
 نتیجه ی درس و فکر اصلی نویسنده را تفهمند .
 شکل امالیی کلمه ها را تخاطر تسپارند  .و...
این مهارت ها حاصل نمی شود مگر این که در موقع آموزش خواندن  ،دانش آموزان
مشارکت فعال داشته تاشند  .یعنی درتاره ی کلمه ها :
 نظر تدهند . نقد کنند . تکمیل کنند . مثال تزنند . ترای کارشان دلیل ارائه کنند  .و...خالصه ا ین که خواندن نوعی مهارت اساسی و ضروری دردوره ی اتتدایی است که
دانش آموزان تاید ته کسب این مهارت ترسند  ( .التته تسلط در خواندن پایانی ندارد ) .
ترای این که انگیزه ی خوتی ترای دانش آموزان تاشد که ته خواندن عالقه نشان دهند ،
تاید در کتاب درسی متن هایی آورده شود که :
 از زیتایی در کالم و گفتار ترخوردار تاشد  .مثال"اتفاق های جالب و شنیدنی  ،داستان
های کوتاه اما خنده دار ( مضحک ) و...
 وجود عتارت های شنیدنی ته جا مانده از متن های کهن و قدیمی ،
 نکته های خواندنی وکوتاه که مورد نیاز روزمره اند  .و ...
که هرکدام می توانند زمینه هایی را ترای عالقه نشا ن دادن ته مطالعه کردن ایجاد کند .
ترای تسلط در خواندن ته چنین متن هایی نیاز است ته همین دلیل معلم می تواند خود و
یا ته کمک دانش آموزان ته تهیه ی چنین نوشته های تکمیلی از مجله ها  ،کتاب های
ؼیردرسی  ،روز نامه ها و ...تپردازند  .این مطالب کوتاه تاشد  .و در فرصت های
مناسب توسط فراگیران خوانده شوند .
نکته ی مهم :
کتتی کردن هریک از فعالیت ها یی که گفته شد  ،در زمان فعالیت های خوانداری نه این
که مشکل نوشتاری را حل نمی کند  .تلکه آن ها را از هدؾ خواندن دور می کند  .لذا
تاید همه ی فعالیت ها ی این تخش  ،شفاهی تاشد  .تا دانش آموزان را ترای دست یافتن
ته اهداؾ خواندن هدایت کنند  .تاید در جلسات آموزش خواندن  ،تطور جدی آن را مورد
توجه قرار داد .

خرد را ز تن تر سر افسر کنید

ته دانش روان را توانگر کنید
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( فردوسی
)
مر حله ی دوم از رفع اشکال نوشتاری
 ارزیاتی  ،مرور متن تدریس شده و انجام فعالیت های تکمیلی خوانداری
همان طورکه در مرحله ی آموزش خوانداری اشاره شد  ،وجود مشکل در خواندن و
نرسیدن ته اهداؾ خوانداری  ،موجب تروز ناتوانی هایی در نوشتار می شود .
اهداؾ و انتظارات خوانداری وسیع است  .ته همین دلیل نمی توان همه ی آن ها را ته
اولین جلسه ی ارائه ی متن درس جدید سپرد  .درحال حاضر در ترنامه ریزی جدول
ساعات درسی هفتگی هر یک از پایه های اتتدایی «  » 24جلسه آموزشی پیش تینی
شده است  .که تیش از  30درصد از زمان آموزشی یک هفته ( از  7تا  11جلسه در
شش پایه ی اتتدایی) ته خواندن و نوشتن اختصاص دارد  ( .حال آن که دروسی مانند :
قرآن  ،علوم تجرتی  ،ریاضی  ،هنر  ،ترتیت تدنی و ...هم در ترنامه موجود است ) .
از تین چند جلسه ی آموزشی کتاب فارسی در یک هفته  ،تیش ترین زمان ته فعالیت های
خوانداری اختصاص دارد  .که شامل خواندن متن اصلی هر درس جدید ( در اولین جلسه
) و انجام چندین فعالیت ویژه در دیگر جلسات آموزشی هفتگی همان درس می تاشد .
تطور نمونه فعالیت ها تا عناوین مختلفی درکتاب فارسی ( تخش خوانداری ) آمده است .
که عتارتند از :
= آموزش نکته ها ( همان نکات دستوری هستند )
= واژه آموزی ( گسترش گنجینه لؽات و درک معنایی و) ...
= گفت وگو های دوجانته در تراتر پرسش ها
= تازی های آموزشی ( درک مفاهیم و شناخت واژه ها و)...
= کتاب خوانی و ...می تاشد .
هدؾ آموزشی همه ی جلسات متعلق ته خوانداری  ،اعم از مفاهیم موجود در متن اصلی
و مطالب جدید و همچنین فعالیت های تکمیلی آن  ،ترای تقویت مهارت های شفاهی زتان
آموزی ( گوش دادن  ،سخن گفتن و خواندن ) است .
لذا تاید درجلساتی که فعالیت های ویژه انجام می پذیرد  ،شرایطی را فراهم ساخت تا
دانش آموزانی که مشکل نوشتاری دارند  ،عالوه تر انجام فعالیت های عمومی درکالس ،
نستت ته دیگر همکالسی ها ترای مدتی مخاطب اصلی و همیشگی قرارگیرند  .تا ته
تمرین  ،تکرار وارزیاتی از آموخته های خوانداری وا داشته شوند  .مثال :
= ته تیش تر خواندن و مطالعه متن درس وا دار شوند .
= د وتاره ته انجام دادن تعضی از فعالیت های تکمیلی و  ...تپردازند .
= به واکاوی کردن متن درس و یا واژه ها ی جدید و  ...وا داشته شوند .
= و...
47

 کالسی را فرض کنید که معلم در جلسات مختلؾ خوانداری  ،فعالیت هایی را ترای تر
طرؾ شدن اشکال های نوشتاری دانش آموزانی پیش تینی کرده است  .ته طور مثال :
 - 1در جلسه ای از مرور خواندن یک درس ( مثال جلسه ی  2یا  3خوانداری یک درس )
 ،معلم چند فعالیت زیر را مورد توجه قرار داد .
* مرورکردن کلمه های جدید متن درس ،
* تمرین کردن تلفظ درست تعضی از واژه ها که دارای ویژگی خاصی هستند .
* تجزیه و تحلیل ویژگی های خاصی از واژه های جدید و...
فعالیت :
الؾ – ( معلم تا اشاره ته دانش آموزان مورد نظر ) تچه ها  ،ته فعالیتی که ترای شما تعیین
کردم توجه کنید :
کلمه های جدید درس را پیدا کنید  .سپس فهرستی از آن را ته کالس اعالم نمایید .تلفظ درست هر کلمه ی جدید را تمرین کنید  .سپس تا صدای تلند  ،هر کدام را ترایدانش آموزان کالس تخوانید .
درتاره ی ویژگی های هریک از کلمه های جدید و تفاوتی که تا دیگر کلمه ها دارند راترای کالس توضیح دهید .
نکته :
تا درگیرکردن دانش آموزانی که مشکل نوشتاری دارند  ،شرایطی فراهم می شود تا
تطور مداوم نتایج کار خود را در مرورکردن  ،تلفظ درست واژه ها  ،تجزیه و تحلیل
معنایی و یا شکل ظاهری و  ...آن ته کالس ارائه نمایند  .حتی فرصتی ایجاد می شود تا
ارزیاتی مناستی از فرایند کار آن ها هم تعمل آید .
( التته همه ی دانش آموزان کالس درانجام دادن فعالیت ها مشارکت دارند  .اما تا ترنامه
ریزی معلم  ،این دسته از دانش آموزان  ،اولین کسانی اند که در هر جلسه تاید کارشان
مورد ارزیاتی قرارگیرد ) .
 - 2در جلسه ای دیگر از مرور خواندن همان درس  ،معلم فعالیت های مورد نظر دیگری را
تعیین کرد :
* تمرین روانخوانی از یک متن
* تکارگیری قراردادهای زتانی درواژه ها ی جدید ،
* کلمه سازی ( گسترش گنجینه ی لؽات )
فعالیت :
ب ( -معلم تا اشاره ته همان گروه از دانش آموزان مورد نظر ) تچه ها  ،ته فعالیتی که
ترای شما تعیین کردم توجه کنید :
قتال گفته تودم متن تعیین شده را پیش خوانی کنید  .اگر اشکالی از مطالعه در پیش
خوانی دارید از من تپرسید  .حاال یک تار دیگر خواندن آن را تمرین کنید  .شما تاید
تتوانید همان
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متن درس را در (  ) 3دقیقه ترای دانش آموزان کالس تخوانید .
 در پایان خواندن تاید ترای کالس تگویید که چه قرارداد جدیدیدرس آمده اند .
 -این قرارداد چه شتاهت و یا تفاوتی تا دیگر کلمه ها دارند ؟

در کلمه های این

 اگر قرارداد موجود در کلمه حذؾ شود چه اشکالی در ظاهرکلمه و معنی آن ایجادمی شود؟ و..
 تا توجه ته دستورکار  ،کلمه های جدیدی که ساخته اید را ته کالس اعالم کنید  .ودلیل درست تودن کار خود را ترای کالس توضیح دهید .
نکته :
تازهم همان گروه از دانش آموزان درجلسه ی تعدی مشارکت فعال داشته اند  .حتی تاید
زودتر از دیگران نتایج کار خود را در روانخوانی  ،تکارگیری قراردادها  ،کلمه سازی ته
کالس ارائه نمایند  ( .زمینه ترای خودسنجی و رسیدن ته اهداؾ فراهم می شود ) .
کار مداوم و پیگیری های مستمر  ،تسلط این دسته از دانش آموزان را در تقویت حافظه
ی تصری  ،شنیداری و نکته های آموزشی و ...افزایش می دهد .
 - 3در جلسه ای دیگر ی از خواندن همان درس وزمان انجام فعالیت های ویژه  ،ممکن است
توجه ته تک مهارت ها مورد نظر معلم تاشد  .لذا در تعیین فعالیت های خاص و مستقل
کالسی وحتی خارج از کالس  ،ته گونه ای عمل می کندکه مشکل مهارتی تر طرؾ شود .
زیرا انجام دادن تمرین های خاص و فعالیت های تکمیلی ویژه می تواند درکشان را عمق
بتخشد .
فعالیت :
الؾ  ( -تطور مثال دانش آموزانی که در مهارت درک معنی کلمه ها مشکل دارند  ) .معلم ته
این گروه از دانش آموزان می گوید :
متن درس را تخوانید .درضمن مطالعه ی متن درس  ،تاید تتوانید تا واژه های جدید جمله هایی تسازید  ( .جملهسازی شفاهی )
ب ( -دانش آموزانی که در مهارت روانخوانی متن درس مشکل دارند  ) .معلم ته این گروه
از دانش آموزان می گوید :
شما تاید متن را چند تار بخوانید .سعی کنید در جای معین یک جمله توقؾ کنید .شما تاید تتوانید هر سطر را تا  3الی  4توقؾ تخوانید .الزم است در منزل  ،متن را ترای اعضای خانواده و یا دیگران تلند خوانی نمایند  .پساز
خواندن کمی درتاره ی موضوع درس توضیح دهید .
کتاب داستانی را ترای شما انتخاب کردم  ،درمنزل تخوانید .49

تاید در جلسه ی آینده آن را ترای همکالسی ها تخوانید  .و توضیح دهید .ج  ( -دانش آموزانی که در مهارت تند خوانی نستی و ...مشکل دارند  ) .معلم ته این
گروه از دانش آموزان می گوید :
شما تاید در (  ) 5مرحله متن را تخوانید  .اما تا این شرط هایی که تعیین می شود .مثال :
= تار اول  :خواندن متن در  3دقیقه ،
= تار دوم  :در  2 : 50دقیقه ،
= تار سوم  :در  2 : 35دقیقه ،
= تار چهارم  :در 2 : 20دقیقه ،
= تار پنجم  :در  2دقیقه ،
نکته :
تاید در این نوع از فعالیت ها  ،دانش آموزان تیش ترین فرصت را داشته تاشند  .اما
الزم است ته موقع کنترل شوند و در صورت نیاز راهنمایی ها ی ضروری در زمان انجام
دادن چنین ؾعالیت هایی درکالس و یا منزل تعمل آید  ( .تاید اولیا ترای شناخت نقش خود
در چگونگی راهنمایی کردن  ،توجیه شوند ) .
اتفاقا پیگیری های مداوم و تاکید های مکرر  ،دشواری های خواندن را در آن ها ترطرؾ
می کند  .آن ها ته دلیل کسب توانایی در شناخت تهتر واژه ها و قراردادهای زتان آموزی
 ،نستت ته مطالعه متن ها عالقه ی تیش تری پیدا می کنند  .این عالقه مندی  ،حس
اعتماد ته خود را در آن ها تاال می ترد .
همان طور که قتال گفته شد الزم است ترای دست یاتی ته اهداؾ خواندن  ،نوع اشکال
های نوشتاری دسته تندی شده تاشد  .تا فعالیت هایی که تعیین می شود تتواند زمینه را
ترای کسب مهارت شفاهی در خواندن فراهم سازد .
 - 4درجلسه ای دیگراز خواندن همان درس  ،ممکن است توجه ته دانش آم وزانی تاشدکه
گنجینه ی لؽات محدودی دارند  .از طرفی هم آن چه را که می شناسند در گفتار و یا
نوشتار خود تکار نمی ترند و یا کم تراز آن استفاده می کنند .
( این مشکل در تزرگسال هم وجود دارد  .درکالس آموزش خانواده ازشرکت کننده ها
خواستم کلمه ی « ضیق » ته معنی تنگی وقت را تنویسند  .کلمه های پیشنهادی آن ها
چنین تود  :زیق  ،ذیق  ،ظیق  ،ضیق  ،ذیػ  ،ضیػ )
نکته :
ازآن جا که دانش آموزان درنوشتار خود نستتا کم تر کلمه های جدید را تکار می ترند ،
چنین
 .التته ته دلیل محدودیت تکرارواژه ها ی جدید
اشکالی درآن ها مشاهده می شود
درخواندن و تکارگیری در فعالیت ها  ،دانش آموزان تسلط خوتی درتلفظ و نوشتار آن
پیدا نمی کنند  .لذا در زمان مرور از درس ها تاید ته انجام فعالیت هایی تپردازند که واژه
های جدید  ،ملکه ی ذهن آن ها شود  .زمانی این اتفاق رخ می دهد که دانش آموزان
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درتاره ی واژه ها ی جدید از نظر شکل ظاهری و یا معنی و  ...ته تحقیق و پژوهش و یا
جست و جو کردن تیش تری تپردازند  ( .خصوصا در گفتار و نوشتار روزمره تکارتترند
).
فعالیت :
الؾ  -معلم ته این گروه از دانش آموزان می گوید :
شما تاید درتاره ی واژه های مورد نظری اطالعات جمع آوری کنید  .و آن را ته کالسارائه نمایید .
در این فعالیت ته مناتعی نیاز دارید که من ته شما معرفی می کنم  .این مناتع عتارتانداز :
 پرس و جو کردن از دیگران  ،زیرا شنیدن نظرات متفاوتی که دیگران دارند  ،ته شما در
جمع آوری اطالعات کمک می کند .
 کتاب داستان و مطالب خواندنی را ترای شما تعیین کردم  .استفاده از این منتع کمک
خوتی
ترای شناخت شما است  .زیرا شناخت شما را دقیق تر می کند  ( .کتاب داستان از جمله
وسایل آموزشی و کمک آموزشی است ) .
 ( استفاده از فرهنگ لؽت ) شما تاید این کلمه ها را در لؽت نامه پیداکنید .
 دفتر یادداشت و لؽت نام ه درست کنید و این واژه ها را در آن ثتت کنید .
 شما تاید ترای این کلمه ها جمله تگویید  ( .در صورت نیاز تنویسند ) .
 - 5درجلسه ای دیگراز خواندن همان درس  ،ممکن است توجه ته دانش آموزانی تاشدکه
عالقه ته مطالعه ندارند  ( .گاهی دانش آ موزان حال خوشی ندارند  .ته همین دلیل درک
درستی از محتوا ندارند  .تاید حس خوتی داشته تاشند  ) .یکی از اتزارهای ایجاد عالقه
در فراگیران ته مطالعه وکسب مهارت خواندن و رسیدن ته مهارت تند خوانی  ،استفاده
از کتاب های ؼیر درسی مانند داستان و قصه است  .اما داستان و قصه هایی که جذاب ،
عجیب  ،خنده دار  ،هیجان انگیز و  ...تاشند .
لذا در زمان انجام فعالیت های تکمیلی و مرور از درس در اوقات مختلؾ  ،تاید تخشی از
فعالیت ها را ته خو اندن کتاب داستانی هم وزن همان متن و یا کمی پایین تر اختصاص
داد .و دانش آموزان را تشویق ته مطالعه ی آن کرد  ( .در انتخاب کتاب داستان تاید
سعی شود عالوه ترشیرینی و جذاتیت داستان  ،سطح آن متناسب تا سن و توان خواندن
فراگیران تاشد) .
ازآن جا که دانش آموزان اتتدایی در خواندن کتاب های ؼیردرسی و یا فراگرفتن مطالب
آن  ،الزامی را تطور مستقیم نم ی تینند و ته انجام تمرین های حجیم درتاره ی آن نمی
پردازند  ،ته مطالعه ی کتاب های ؼیر درسی همیشه عالقه ی تیش تری نشان می دهند .
ته همین دلیل است که گفته می شود :
 ضعؾ در روانخوانی دانش آموزان را تاید از طریق خواندن کتاب های داستان حل کرد .
تناتراین چون کودکان انگیزه ی خوتی در خواندن داستان دارند  ،تاید از این عالقه ی
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موجود درآن ها  ،شرایطی فراهم شود تا این که ؼیر مستقیم ته تلفظ تیش تر واژه ها ،
درک معنی مفاهیم  ،تیان خالصه ویا نتیجه ی داستان و  ...را تا پشتکار خودشان تهتر
تمرین کنند .
این عالقه مندی ته مطالعه وتسلط یافتن درخواندن دانش آموزان را تا جایی می توان پیش
تردکه آن ها تشویق شوند ته ثتت خاطره ها واتفاق های جذاب و شنیدنی روزمره و در
نهایت ته داستان نویسی تپردازند  .زیرا وقتی درچنین شرایطی قرار گیرند  ،ترای ثتت
کار خود ته واژه هایی نیاز خواهند داشت  ،تا این که تتوانند نوشته های خو د را کامل
کنند .
تا خواندن داستان ها  ،نوشتن داستان های کوتاه و یا ثتت خاطره ها  ،گنجینه ی واژه
های دانش آموزان هم گسترش می یاتد  ( .نتایج فعالیت های دانش آموزان در این زمینه
نشان داده است که اتفاقا آن ها تسلط قاتل توجهی درخواندن متن ها  ،درک مفاهیم
وشناخت واژه ها پیدا می کنند ) .
یادآوری  :زمانی که این روش ها را در مدارس تحت سرپرستی نظارتی خود اجرا می
کردم  ،استفاده از کتاب های داستان و نوشتن داستان توسط دانش آموزان انجام می شد
که نتایج تسیار خوتی را ته همراه داشت .
نمونه فعالیت ها ترای ایجاد عالقه ته مطالعه وجلب توجه ی دانش آموزان :
 سلسله تصویرهای دنتاله دار داستانی ارائه شود  .از دانش آموزان خواسته شود آن چه
از داستان تصویری فهمیده اند  ،ته ترتیب درتاره ی آن گفتگو کنند ( .داستانی که
تصویرهایی از صحنه های مختلؾ آن ارائه می شود ) .
 داستان نیمه تمامی تطورکتتی در دو سه سطر ارائه شود  .از دانش آموز خواسته شود ،
ته دلخواه آن را در چندین سطرادامه دهند  .پیشنهاد اولیه این است که آن داستان را
تطور شفاهی تگویند  .سپس ته نوشته در آورند .
 داستانی را از روی کتاب داستانی تخوانند  .سپس هرکدام  ،تا توجه ته درکی که
ازداستان داشتند  ،ترای آن داستان نامی انتخاب کنند  .این نام تراساس مفاهیم داستان
تاشد .
 داستانی را از روی کتاب داستانی تخوانند  .سپس تاتوجه ته نظرات شخصی خود تا
جایی که اصل داستان تؽییری نکند  ،جمله هایی را ته اتتدا و یا پایان داستان اضافه کنند
.
 داستانی را از روی کتاب داستانی تخوانند  .سپس تا توجه ته سلیقه و نظر شخصی خود
تؽییراتی را در اتفاق های داستان ایجاد کنند  ( .سر آؼاز و یا سرانجام داستان تؽییر کند
).
 داستانی را از روی کتاب داستانی تخوانند  .سپس شخصیت های داستان را ته دلخواه
تؽییر ده ند  ( .مانند  :جا ته جا کردن نقش شخصیت ها  ،اضافه کردن شخصیت جدید ته
داستان و) ...
 داستانی را از روی کتاب داستانی تخوانندکه شخصیت های مختلفی دارد  .اما درزمان
خواندن داستان  ،تالش کنند وقتی ته سخن هر کدام از شخصیتهای داستان می رسند ،
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صدای خود را تؽییر ده ند  ( .تقلید صدای هر یک از شخصیت های داستان متفاوت از
دیگری تاشد  ) .مانند این که نمایشنامه ای خوانده می شود  .این عمل  ،خواندن داستان
را لذت
تخش می کند .
 داستانی را از روی کتاب داستانی تخوانند  .سپس آن داستان را ته نمایشنامه ی کتتی
تتدیل کنند  .تطوری که تشود آن را در کالس ته اجرا در آ ورند  .گاهی نمایشنامه ی
ساخته شده
در کالس ته اجرا در آید  .و...
این فعالیت ها نشان می دهد  ،که واقعا نمی توان ضعؾ های نوشتاری دانش آموزان را
فقط تا انجام داد ن تمرین های تکراری و خسته کننده ی نوشتاری تر طرؾ نمود  .تلکه
تاید درمان آن رااتتدا درمهارت های خوانداری جستجو کرد .زیرا انجام دادن چنین فعالیت
هایی در خواندن است که یادگیری دانش آموز را در نوشتار می سازد و ته آن دوام می
تخشد  ( .یادگیری را مادام العمر می کند ) .

ماللت علم ا هم ز علم تی عمل است
( حافظ )

نه من ز تی عملی در جهان ملولم و تس

مرحله ی سوم از رفع اشکال نوشتاری
 زمان انجام دادن فعالیت های نوشتاری ( مانند  :تمرین های کالسی  ،تکلیؾ شب و)...
عالوه تر فعالیت هایی که در مراحل قتلی گفته شد  ،اما چگونگی انجام دادن تمرین و
تکلیؾ نوشتاری هم ته عنوان « مهارت کتتی » تسیار مهم است  .زیرا اگر در تعیین
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تکلیؾ و تمرین ها ی نوشتاری ته اصول آن توجهی نشود و یا کم رنگ تاشد  ،اثرات
نامطلوتی را تر جا می گذارد  .که جتران آن را ؼیر ممکن و یا سخت تر می کند .
از گذشته های نستتا دور تا کنون  ،تیش ترین حجم تکلیؾ را مشق شب (رونویسی
محض از متن درس ه ا ) تشکیل می داد  .هم اکنون نیز در تعضی ازکالس ها ته صورت
عادت و سنت ادامه دارد  ( .التته ممکن است تا تشخیص معلم  ،گاهی ته عنوا ن نوعی
تازخورد  ،الزم تاشد ) .
مشق معمولی ،تمرینی است ی کنواخت و ؼیرفعال  ،تنا تراین دقت نوشتاری هم د رآن
تسیارکم است  .وقتی درانجام دادن تکلیؾ  ،درگیری و دقت نوشتاری نتاشد  ،اثرآموزشی
مطلوتی را هم ترجای نمی گذارد  .از طرفی هم وقتی هدؾ از انجام دادن تکلیؾ نارسا
تاشد و همه ی دانش آم وزان تا توجه ته تفاوت های فردی و یا تا داشتن اشکال های
مختلؾ نوشتاری  ،ته ا نجام دادن یک نوع از تکلیؾ تکراری وا داشته می شوند  ،تاثیر
مثتتی را درفراگیران ترجای نمی گذارد ( .وجود تفاوت های فردی عیب نیست تلکه حسن
خلقت است  .تاید ته درستی از تفاوت های فردی ترای تنوع تخشیدن استفاده کرد ) .
از منظردیگر می توان گفت  ،مشق شب ( مشق معمولی ) تیش از یک عکس ترداری
صرؾ از نوشته های متن درس نخواهد تود  .دلیل این تشاته  ،درعمل عکس ترداری
است  .زیرا فرد دخل وتصرفی درآن ندارد  ( .رونویسی هم چنین شرایطی دارد ).فراوان
دیده می شود که دانش آموزان در رونویسی از کتاب درسی  ،تعضی ازکلمه ها و عتارت
هایی را ؼلط نوشتند  .و اتفاقا در زمان امال نویسی  ،کلمه ها را ته همان شکل که تمرین
کردند  ،ته متن امال انتقال می دهند .
یاد آوری :
اتفاقا ضروری است که رونویسی از متن درس تراساس کتاب کار نوشتاری در حضور
معلم تاشد  .زیرا معلم تاید تتواند ته موقع نکات فراوان نوشتاری را ضمن نظارت
کاردانش آموز ،ته آن ها تذکر دهد  .التته درصورت کمتود وقت درکالس درس  ،معلم می
تواند تا ارائه ی دستورکار ته دانش آموز  ،از او تخواهد آن دسته از تمرین هایی که
صرفا رونویسی از متن نیستند ( مثال کلمه سازی یا جمله سازی و یا توصیؾ تصاویر
و ...تاشد  ) .را درخارج از کالس انجام دهد .
ترای انجام تکلیؾ  ،همیشه سوال های زیادی وجود دارد  .تطور مثال :
 آیا انجام دادن تکلیؾ و تمرین های نوشتاری ترای دانش آموزان الزم است ؟
 انجام دادن چه نوع تکلیفی ترای نوشتن ضروری است ؟
 چه گروه هایی از دانش آموزان تاید تکلیؾ را انجام دهند ؟
 حجم تکلیؾ ترای دانش آموزان  ،چه میزان تاشد ؟
 چه مقدار از وقت دانش آموزان تاید صرؾ انجام دادن تکلیؾ شود ؟
 درچه زمان هایی ته انجام دادن تکلیؾ  ،نیاز دارند ؟ و...
التته همیشه منظور از تکلیؾ درسی و یا تکلیؾ شب  ،فعالیت های نوشتاری صرؾ نیست .
تلکه  ( :تکلیؾ درسی فعالیت های آموزشی در کالس است ) .
 مطالعه کردن ،
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 خالصه کردن ،
 ساختن کلمه ومتن ،
 یاؾتن پاسخ پرسش ها ،
 طرح پرسش کردن ،
 یافتن معنی واژه ها ،
 یافتن جمله هایی تایک مفهوم اما درترکیب متفاوت از یک دیگرو ..نمونه هایی از تکلیؾ
هستند  .اما در این جا تیش تر ته تکلیؾ های نوشتاری اشاره شده است .
تراتر گزارش سی و نهمین کنفرانس تین المللی در سال( ) 1984یونسکو در ژنوآمده است
:
ته هر حال اهمیت فعالیت های خارج از مدرسه ته طور روز افزونی آشکار می شود  ،تنا
تراین تعجب آورنیست که تسیاری از گزارش ها این قتیل فعالیت ها را اتزاری ترای افزایش
کارایی فعالیت مدارس می دانند  ( .نقل از کتاب آموزش اتتدایی در آستانه ی قرن تیست و
یکم )
هدؾ و مقصود از انجام دادن تکلیؾ و تمرین این است که  ،دانش آموزان فرصت کافی
داشته تاشند تا از این طریق عالوه تر خواندن  ،در نوشتن هم ته سرعت  ،تسلط و قوت
ترسند  .تخشی فراوانی ازاین تکلیؾ ها تا هدؾ تقویت امال و انشانویسی موجود در
کتاب کار ( نوشتاری ) همراه تا فعالیت های خوانداری در کالس و تخشی هم تر اساس
نیاز تا تشخیص معلم در خارج از کالس انجام می شود .
ممکن است افرادی انجام دادن تکلیؾ را در خارج از کالس چندان ضروری قلمداد نکنند
 .اما تاید گفت  :تاتوجه ته گسترده بودن مطالب و مفاهیم درسی و فرصت کم درکالس
درس  ،از طرفی هم توقؾ کوتاه دانش آموزان در مدرسه ترای انجام فعالیت آموزش ،
الزم است جهت پرداختن ته همه ی مطالب تعیین شده در ترنامه ی درسی  ،تکلیؾ ترای
خارج از کالس داشته تاشند  .خصوصا دانش آموزانی که مشکل درخواندن ونوشتن
دارند  ،تاید تا انجام دادن تمرین هایی مناسب  ،مسولیت پذیر تار آیند  .زیرا پیگیری های
انفرادی  ،تجزیه و تحلیل در انجام دادن تمرین ها ته اندازه ای ار زشمند است که موجب
تروز اتتکار و خالقیت می شود  .این روحیه  ،اشتیاق ته فراگیری و انجام فعالیت ها را
دراوقات فراؼت تر می انگیزد .
پس منظور از تکلیؾ شب  ،رونویسی ( مشق ) نیست  .تلکه تمرین هایی هستند که
درخارج از کالس تا هدؾ مشخصی چه تسا همانند اهداؾ کتاب کار انجام می پذیرد .
تکلیؾ را فقط معلم است که نظم می دهد  .ته همین دلیل تاید فرصتی را ترای تررسی
تکلیؾ درنظر تگیرد .
ترنامه ریزی کردن ترای تکلیؾ درسی و تکلیؾ شب الزم است  .مثال اگر قرار است در
تکلیؾ درسی دانش آموزی رونویسی انجام ده د  ،تاید معلم ته گونه ای عمل کند که زمان
کافی دراختیار داشته تاشد تا در هنگام نوشتن  ،نظارت انجام دهد  .زیرا تاید تتواند ته
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موقع نکات نوشتاری را گوشزد نماید  .معلم تاید در این شرایط دانش آموز را ته دقت
کردن در کار نوشتاری وا دارد  ( .التته تهتراست ترای جلوگیری ازخستگی و دلزدگی ،
رونویسی کردن از متن درس  ،یکنواخت نتاشد  .تلکه تخش هایی از متن درس را که
اه داؾ نوشتاری مهمی دارند  ،انتخاب شود  .درؼیراین صورت  ،ر ونویسی نمی تواند
موجب تقویت شود ).
وقتی درکالسی عده ای ازدانش آموزان درامال مشکل دارند  ،تایددرانجام دادن تکلیؾ ،ته
فعالیت های نوشتاری خاصی تپردازندکه درمان کننده ی مشکل آنان است .

ته دام و دانه نگیرند مرغ دانا را
( حافظ )

ته حسن خلق می توان کرد صید اهل نظر

در تعیین تکلیؾ رعایت چند نکته ضروری است :
 نیاز ته انجام دادن تمرین دردانش آموز احساس شود  ( .حتی دانش آموز توانا )
 هدؾ از انجام دادن تکلیؾ معین تاشد  .مثال :
 ترای تقویت چه مهارتی است ؟ آیا ترای شناخت شکل کلمه است ؟ آیا معنی کلمه ها را درک نمی کند ؟ آیا در تلفظ کلمه ها مشکل دارد ؟ و... تمرین وتکلیؾ  ،جالب و متنوع تاشد  .تا دانش آموز شخصا ته انجام دادن آن ترؼیب
شود  .و او را ته فکر کردن وا دارد .
 انجام دادن تکلیؾ شب نتاید وقت زیادی از اوقات فراؼت دانش آموز را ته خود اختصاص
دهد  ( .یکی از دالیل تیزاری دانش آموزان در انجام دادن تکلیؾ شب  ،داشتن حجم
نامناسب آن است ) .
 حجم تکلیؾ تراساس توان مندی دانش آموز تاشد  .عامل خستگی یکی ازدالیل انجام ندادن
تکلیؾ و یا تروز اشکال های زیاد در آن است .
 تراساس آموخته های ( دانش و مهارت) دانش آموز تاشد  .زیرا دانش آموز زمانی تاید ته
انجام دادن تکلیؾ کتتی وا داشته شود که حداقل در خواندن آن مشکلی نداشته تاشد .
 تکلیؾ  ،تا اهداؾ « خواندن و نوشتن » هماهنگی داشته تاشد .
 زمان تررسی تکلیؾ  ،پیش تینی شود  .زیرا معلم تاید هنگام تررسی تکلیؾ راهنمایی های
الزم  ،ارزش گذاری  ،نظر نهایی و ...را داشته تاشد .
56

دیدگاه افراد در تاره ی تمرین و تکلیؾ در فرایند یادگیری
 تکلیؾ درسی تاید ته نحوی ارائه شودکه  ،مسولیت یادگیری در دانش آموز ایجاد کند .
( خانم دکتر فردوسی )
 متاسفانه معلمین مقاطع مختلؾ  ،اکثرا تدون در نظر گرفتن مسائل روان شناسی و تهره
ی هوشی دانش آموزان  ،ته شکلی قالتی ته آن ها تکلیؾ می دهند  .واز تمام آن ها یک
میزان انتظار یادگیری دارند  ( .دکتر قاضی )
 ترای تعیین تکلیؾ در فرایند یادگیری  ،تاید درک درستی از جریان یادگیری داشت ( .
دکتر شریعتمداری )
 اگر دانش آموز در انجام تکالیؾ و تمرین های درسی تجارب خوشایندی داشته تاشد ،
باعث می شود که نستت ته یادگیری و تکرار و تمرین  ،رؼتت تیش تری در او ته وجود
آید  .اگر این تجارب خوشایند و هماهنگ تا شرایط جسمی و ذهنی او نتاشد موجب تی
رؼتتی و تازخورد منفی نستت ته یادگیری و حتی محیط آموزشی می گردد  ( .افسانه
مقامع )
 مرور مطالب درسی تر خالؾ آن چه اؼلب کودکان می پندارند  ،عتارت از این نیست که
تا نگاهی گذرا صفحه های کتاب درسی را نگاه کنند  .تلکه فعالیتی است دقیق و مشخص
 ،دانش آموزی که می خواهد درس را مرور کند  ،تاید دقیقا تدانداز آن درس چه می
خواهد ( .زهرا تازرگان )
 تدیهی است معلمی که با اصول و قوانین یادگیری آشنا تاشد  ،هر گز تد ون توجه ته
شرایط زیستی  ،ذهنی و روانی و موقعیت خانوادگی و اجتماعی دانش آموزان تکلیفی را
تعیین نمی کند  .چراکه دراؼلب موارد  ،تکالیؾ و تمرین های زیاد  ،خود موجتات تی
دقتی  ،کاهش توجه  ،تی رؼتتی ،احساس مدرسه گریزی ،اضطراب  ،عجله وشتاب را که
ازعوامل موثردر فراموشی هستند  ،فراهم می کنند  ( .دکتر افروز)

 تحقیق پروفسور اپستین در تاره ی تکلیؾ ته نقل از قورچیان :
 تکالیؾ ته منظور افزایش سرعت  ،تسلط  ،تثتیت  ،حفظ یادگیری و مهارت  ،صورت
می گیرد  ( .تمرین )
 تکالیؾ ته منظور افزایش درگیری واشتؽال هر دانش آموز در فرایند فعالیت های یادگیری
مورد استفاده واقع می گردد  ( .شرکت فعال )
 تکالیؾ ته منظور پرورش حس مسولیت شخصی  ،امانت و صداقت  ،قدرت  ،مدیریت ،
زمان تندی  ،اعتماد ته خود و تداوم در امر یادگیری تکار تسته می شود  ( .رشد
شخصی )
نکته  :وقتی ته این کلمه ها و عتارت ها ی ذکر شده توجه شود نشان می دهد نظرهای یاد شده
چقدر قاتل تامل است  .خصوصا از دیدگاه یک معلم .
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انواع تکلیؾ :
انواع تکلیؾ ته اختصار معرفی می شود :
الؾ  -تکلیؾ تمرینی :
این نوع از تکلیؾ  ،ته تقویت آموخته ها ( مهارت ها و دانستنی کسب شده ) کالسی می
پردازد  .معموال هم ته صورت کتتی ارائه می گردد  .این نوع از تکلیؾ تا حدودی ترای تثتیت
یادگیری در خواندن و کارهای تمرینی و انفرادی تکار گرفته می شود  .تکلیؾ تمرینی از
قدیمی ترین نوع تکلیؾ شب است  .ته طورکلی می توان گفت :
 ؼیرتخیلی  ،ؼیرخالقانه ،کارهای تکراری و کسل کننده  ،دوتاره کاری تمرین های
کالسی است  .التته ته این معنی نیست که نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد  .تلکه ترای
تازخورد تعضی از مشکل های درسی مناسب است  .اگر هدؾ از تعیین تکلیؾ مشخص
تاشد  .اثر تخش خواهد تود .
ب  -تکلیؾ آماده سازی و آمادگی :
این نوع از تکلیؾ  ،جهت آماده سازی وآماده کردن شاگردان  ،ترای درس های روز و یا
روزهای تعد (درس جدید ) تکار ترده می شود  .نوع فعالیت های آن تیش تر :
 ته مطالعه کردن ( پیش مطالعه ) ، جمع آوری اطالعات در راتطه تا درس جدید ، فکر کردن درتاره ی موضوع و مفاهیم جدید و  ...می تاشد . ممکن است گاهی ته تررسی ومطالعه ی کتاب های ؼیردرسی هم پرداخته شود .التته ترای اثر تخشی این نوع از تکلیؾ  ،تاید دانش آموزان از قتل ته خوتی راهنمایی شوند .
ج  -تکلیؾ تسطی وامتدادی :
این نوع از تکلیؾ  ،شرایطی را فراهم می سازد که دانش آموزان تتوانند  ،ایده ها و مهارت
های کسب شده را ترای حل مساله ها در موقعیت جدید تکار تندند  .و ته نوعی مساله ها را
حل کنند  .وآموخته ها را ته زندگی روزمره تعمیم دهند  .نوع فعالیت های آن ته عنوان مثال
عتارت اند از :
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 خالصه کردن متن ،
 ساختن اتزار ،
 طرح مساله کردن ،
 مطاتقت دادن مفاهیم درسی تا زندگی روزمره و محیط اطراؾ ،
 ادامه دادن کارهای کالسی در تیرون کالس ( تکمیل یادگیری ) و ...
انجام دادن این نوع از تکلیؾ ممکن است گاهی چند روز وقت تگیرد .
د -تکلیؾ خالقیتی :
این نوع از تکلیؾ  ،ممکن است به طور شفاهی و یا کتتی ارائه شود  .انجام دادن آن اتتکار
شخصی را همراه دارد  .عموما ته تولید کردن دانش آموزان و نظرهای شخصی آن ها توجه
دارد .مانند :
 ساختن داستان ، تبدیل داستان ته نمایشنامه ، راتطه ترقرارکردن تین واژه ها یی که از نظر معنایی از هم فاصله دارند  .و....یاد آوری:
نکته ای که ازاهمیت ترخوردار است این که  ،در تعیین تکلیؾ میزان فراگیری ونیازدانش
آموز مورد توجه قرارگیرد  .ته همین دلیل است که هرگز نمی توان و نتاید از یک نوع
تکلیؾ استفاده کرد  .لذا ترای این که تتوان مشکل نوشتاری را حل کرد  ،ته نمونه های
تکلیؾ اشاره می شود .

------------------------------------------------------------ترای آشنایی تاتکلیؾ  ،ته کتاب « تکلیؾ شب در دوره اتتدایی» مولؾ رجوع شود .
نمونه تکلیؾ هایی ترای رفع اشکال نوشتاری :
تکلیؾ ( : ) 1
گاهی پس از خواندن یک متن می توان ترای تکلیؾ  ،ته جای رونویسی کردن محض و کامل
از متن درس توسط دانش آموز  ،خواسته شود :
= تعضی ازجمله ها و عتارت هایی که توسط معلم از متن درس انتخاب می شود را تنویسند .
جمله ها و عتارات انتخاتی از نگاه معلم  ،دارای ویژگی هایی است که ترای دانش آموزانی
مثل ممکن است متن تعیین شده تگونه ای
که مشکل نوشتاری دارند هدفدار است  .تطور ا
تاشد که نستت ته دیگر قسمت ه ای همان متن از نظر امالیی دشوار تراست  .یا دارای کلمه
ها و عتارت هایی است که در آن ها قراردادهای جدید ی آمده است  .ویا کلمه هایی درآن
قرار دارند که دارای حرو فی از گروه یک صدا اما چند شکل و ...می تاشند  .لذا ته
تشخیص معلم این تخش ها انتخاب می شو ند  .ته دانش آموزانی درکالس که مشکل
نوشتاری درشناخت این دسته ازکلمه ها را دارند  ،ته عنوان تکلیؾ شب گفته می شود :
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شما سطر  9تا  11و همچنین سطر  14تا  17و نیز  6سطر آخر این درس را یک تار
تنویسید .
نکته  :انتخاب قسمتی از متن درس ترای تکلیؾ نوشتاری  ،افزایش دقت دانش آموزان
را در موقع نوشتن ته همراه دارد  .زیرا آن ها ترای نوشتن ملزم می شوند که اتتدا تاید
سطرهای مورد نظر را در متن درس پیدا کنند  .همچنین درهنگام نوشتن جمله ها تاید
متوجه تاشندکه هر قسمت ازجمله ها ازکجا شروع می شود و در چه قسمتی ته پایان می
رسد  .و در ادامه هم دنتال سطرهای تعدی تگردند .
وقتی دانش آموزان وا داشته می شوند که از تین آن همه جمله ها ی یک متن درسی ،
فقط جمله های خاص انتخاب شده را تنویسند  ،عالوه ترجلوگیری کردن از نوشتن تخشی
از کلمه های ساده تر و تکراری ( اؼلب اوقات نوشتن کلمه های تکراری و ...خستگی و
افزایش ناکارآمدی حجم تکلیؾ را ته همراه دارد  ) .موجب می شود که اتفاقا دقت و
تسلط تیش تر روی شکل کلمه ها ته عمل آید  .زیرا افزایش حجم نوشتار  ،از تاثیر
مناسب و مطلوب تکلیؾ می کاهد .از طرفی دیگردر این نوع از تکلیؾ نوشتاری  ،ضمن
جلوگیری از رونویسی محض و یکنواخت  ،ته دلیل کاهش حجم کار  ،شرایطی ایجاد می
شود تا وقت تیش تری دراختیاردانش آموز قرارگیرد .تناتراین می توان تا داشتن وقت
مناسب ،در انتخاب تکلیؾ تنوع تیش تری ایجاد کرد .
مسلما این سطرهای انتخاتی  ،دانش آم وز را ترای یادگیری تهتر واژه ها درگیر می کند .
این درگیری می تواند ترای جلوگیری از عوامل تروز اشکال نوشتاری در تند های 5 ، 2
 ، 16 ، 14 ، 8 ، 7 ،تسیار کار ساز تاشد  .انتخاب تخشی از متن در تکلیؾ  ،راه
رسیدن ته هدؾ را در درست نویسی نزدیک تر می کند  .زیرا چنین تمرینی  ،تازخوردی
است که دست تر روی نقطه ضعؾ دانش آموزان می گذارد .
تا تکارگیری این نوع تکلیؾ در مدارسی که دانش آموزانی مشکل امالیی داشتند  ،پس
از دو ماه نتیجه ی تسیار خوتی را ته همراه داشت .
تکلیؾ ( : ) 2
گاهی پس ازخواندن یک متن  ،معلم می تواند ته عنوان تکلیؾ  ،از دانش آموزان تخواهد
:
= جمله هایی را تنویسند که کلمه هایی از متن درس انتخاب می شو ند  ( .این کلمه ها
تراساس سلیقه ی افراد و یا اتفاقی انتخاب نمی شوند  .تلکه از نگاه معلم  ،هرکدام از
این کلمه ها دارای هدؾ خاصی هستند  .مثال ،ممکن است هر دسته از این کلمه ها
ترای گروه خاصی از دانش آموزان کالس درنظر گرفته شده تاشد  ) .ته طور مثال :
 کلمه هایی انتخاب شوندکه ترای رفع اشکال رسم الخط دانش آموزان تاشد  .زیرا ممکن
است عده ای از دانش آموزان کالس این نوع از کلمه ها را تخوتی تخاطر نسپرده تاشند .
مثال کلمه ی « رو ته رو » در کتاب درسی جدا از یک دیگر نوشته شده است  .اما
ممکن است دانش آموز آن را ته صورت « روترو » تنویسد  .یا تالعکس .
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 کلمه هایی انتخاب شوند که هدؾ معلم این تاش د تا عده ای از دانش آموزان تتوانند در
انجام دادن فعالیت ها  ،آن ها را تیش ترتتینند .مانند کلمه هایی که دارای حروفی تا شکل
های مختلؾ ولی یک صدا هستند  .که عموما دانش آموزان تیش ترین مشکل را در این
زمینه دارند  .مانند کلمه هایی تا حروؾ  :ث  ،ح  ،ذ  ،ص  ،ض ،ط  ،ظ  ،ع  ،غ و...
 کلمه هایی انتخاب شوندکه هدؾ معلم این تاشدتا عده ای از دانش آموزان تا تمرین کردن
آن ها  ،آشنایی تیش تری تا اجزای تشکیل دهنده ی کلمه ها پیدا کنند و در شناخت شکل
کلی آن ها تسلط یاتند  .مانند  :کلمه هایی که تزرگند  ،کلمه هایی که کم تر درنوشتار
وگفتار تکار می روند .
 کلمه هایی انتخاب شوندکه شکل امالیی آن ها تا تلفظ شان هماهنگی ندارد  .مانند  :تیاتان
 ،علیه السالم  ،و...
بشند  .مانند  :خود  ،حتی
 کلمه هایی انتخاب شوندکه دارای قرارداد خاص و محدودی ا
و..
 کالسی را در نظر تگیرید که معلم از متن یک درس  ،چند کلمه مانند :
نقلیه  ،رعایت  ،تصادؾ  ،صدمه  ،موتور  ،حتی  ،رو ته رو  ،گفت و گو  ،و ...را
انتخاب کر د و روی تاتلو یادداشت می کند  ( .تهتر است تعداد این کلمه ها زیاد نتاشند ،
حداکثر  15کلمه ترای یک مرحله کافی است ) .
می
سپس معلم از دانش آموزانی که در این گروه از واژه ها مشکل نوشتاری دارند
خواهد این کلمه ها را در دفتری یادداشت نمایند  .آن ها موظفند ته عنوان تکلیؾ  ،جمله
هایی را از متن آن درس پیدا کنند که این کلمه ها درآن جمله ها تکار رفته تاشند .
سپس آن جمله ها را یکتار تنویسند .
نکته :
درس هایی که متن طوالنی ویا واژه های زیادی دارند  ،انتخاب تمرین هایی از نمونه ی
یاد شده در تکلیؾ  ،شیوه ی تسیار خوتی است  .در این نوع تکلیؾ  ،دانش آموز تاید
در متن درس جستجو کند  .تاید ته دنتال کلمه ای تگردد که درامالی آن مشکل دارد  .ته
عتارتی دیگر  ،او درتاره ی این کلمه ها کار تحقیقی انجام می دهد  .ته همین دلیل توجه
و دقت او را در دیدن کلمه ها تاال می ترد  .او مجتور است :




تا مشاهده ی دقیق ته خصوصیات ظاهری کلمه تپردازد .

تطور ؼیر مستقیم  ،معنی و مفهوم کلمه را تهتر درک می کند .
تناتراین دنتال کلمه ای گشتن و دست گذاشتن روی کلمه ای در تین آن همه کلمه در متن
یک درس و در نهایت  ،نوشتن جمله ای که کلمه ی مورد نظر در آن تکار رفته است
موجب هماهنگی تیش تر تین چشم و دست دانش آموز می شود .
گاهی راز موفقیت در تاره ی رفع اشکال دانش آموزانی ازاین گروه  ،تکرار درمشاهده
است .زیرا از طریق مشاهده  ،اطالعات تیش تری درتاره ی کلمه ها تدست می آورند .
تا این تکلیؾ « تجرته ی تینایی » رخ می دهد .
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معلم می توانداز دانش آموز ان تخواهد جمله ی مورد نظر را در تکلیؾ خود دوتار
تنویسند  .و یا دورکلمه ی مورد نظردرجمله را خط تکشند  .و یا کلمه ی مورد نظر را تا
ب چنین کارهایی کلمه هایی که اهمیت
رنگ دیگری تنویسند ویا عالمت گذاری کنند  .ا
امالیی ترای دانش آموز دارد شاخص می شود .
انجام دادن این تکلیؾ ترای رفع عوامل تروز اشکال های امالیی تند های ، 6 ، 5 ، 2
7
 8و ...مناسب اند .
تکلیؾ ( : ) 3
گاهی از متن درس فارسی  ،تعضی از کلمه ها توسط معلم انتخاب و معرفی می شوند .
این کلمه ها مانند نمونه قتلی هستند  .اما معلم از دانش آموزانی که در این گروه از واژه
ها مشکل نوشتاری دارند می خواهد  ،این کلمه ها را در دفتری یادداشت نمایند  .آن ها
موظفند
ته عنوان تکلیؾ  ،ته جای نوشتن جمله های کتاب درسی  ،تا توجه ته خصوصیات کلمه
ها
خودشان ته دلخواه ترای هرکلمه حداقل یک جمله تنویسند .
تاکید تراین است که نتاید هیچ یک از جمله ها از متن آن درس تاشد  .تلکه خودشان تاید
جمله هایی تر اساس معنی کلمه ها تولید کنند  .در این نوع از تکلیؾ ته دلیل نوشتن
جمله  ،توجه دانش آموزان ته معنی کلمه هاجلب می شود  .دراین تکلیؾ می توان از
.
دانش آموزان خواست که هر یک از کلمه ها را در دو جمله ی متفاوت تکار ترند
نوشتن جمله تاعث می شود تا دانش آموز  ،کلمه ها را تیش تر تشناسد .
تکلیؾ ( : ) 4
گاهی ترای دانش آموزانی که اشکال امالیی آن ها تشخیص کلمه هایی است که دارای
حروؾ یکصدا و چند شکلی اند  ،معلم از دانش آموزان می خواهد ته عنوان تکلیؾ
نوشتاری  ،کلمه ها یی را تا توجه ته ویژگی های آن ها از متن درس استخراج کنند  .و
سپس تر اساس نوع صدا آن ها را در یک دسته از کلمه ها قرار دهند  .تطور مثال :
 صدای « س » تا حروؾ  ( :ث  ،س  ،ص ) مثال  :صدای « س » ثاتت  ،صتور
 صدای « ز » تا حروؾ  ( :ز  ،ذ  ،ض  ،ظ )
 صدای « ه » تا حروؾ  ( :ح  ،ه )
 صدای « ت » تا حروؾ  ( :ت  ،ط )
 صدای « ق » تا حروؾ  ( :ق  ،غ )
 صدای « ا ِ» تا حروؾ ِ ( :ا  ،ع )
یادآوری :
دانش آموزان تاید کلمه هایی را در دسته تندی ها تنویسند که تا شکل های مختلؾ  ،یک
صدا آمده است  .یعنی فقط نشانه ی «  » 2را تنویسند  .مثال ترای نوشتن کلمه هایی تا
صدای « س »  ،نیازی ته نوشتن کلمه هایی که حرؾ « سین » دارد نیست  .و نتاید
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ث » دارند تاید نوشته شود  .در
نوشته شود  .فقط کلمه هایی که حرؾ « صاد » و « ِ
ؼیر این صورت هر وقت دانش آموز در تلفظ کلمه ای ته صدای « س » ترخورد  ،تاید
آن کلمه را تا حرؾ « سین » تنویسد  ( .ترای دیگر نشانه های  2نیزچنین است ) .
نکته  :منظور از نشانه ی ( )2چیست ؟
= در زتان فارسی ( )29صدا داریم  .تعضی از صداها در چند شکل متفاوت هستند .
یک شکل که پرتسامد تر است ته نمایندگی تقیه ی حروؾ هم صدا معرفی می شود .
مثال در صدای « س » اتتدا نشانه ی ( )1حرؾ « سین » است که پر تسامد است .
ث » و « صاد » ( ث  ،ص ) هستند  .یا در
اما نشانه ی ( )2این صدا حروؾ « ِ
صدای « ز » نشانه ی ( )1حرؾ « ِز» است  .اما نشانه ی ( )2این صدا حروؾ «
ذال  ،ضاد  ،ظا » ( ذ  ،ض  ،ظ ) هستند  .و...
نتاید تنوع یک صدا و چند شکلی ها در یک تکلیؾ زیاد تاشد  .ترای هر تار انجام دادن
تکلیؾ  ،حداکثر دو گروه از صداها ترای هرتکلیؾ  ،کافی است .
دانش آموزان می توانند این تمرین را ته نوعی دیگر هم انجام دهند  .مثال شرایط خاص
این تاشد که ترای تکلیؾ  ،جمله ه ایی از متن درس را تنویسند که در آن ها کلمه هایی
تاشند که یکی از نشانه ی ( )2را دارند  .پس از این که جمله ی مورد نظر را نوشتند ،
آن کلمه ها یی که دارای نشانه ی ( )2هستند را مشخص کنند  ( .مثال دورآن کلمه را خط
تکشند  .یا آن کلمه را عالمت تزنند  ) .التته درس هایی ترای این نوع از فعالیت تعیین
می شود که تعداد کلمه هایی که دارای یک صدا و چند شکلی اند درآن زیاد نتاشد .
 از دانش آموز خواسته شود  :حرؾ مورد نظر ی را در کلمه هایی تیاتند  .پیدا کردن
حرفی در کلمه ای خاص از متن درس  ،تاز شناسی کردن کلمه ای از تین کلمه های
فراوان یک درس است  .این تازشناسی کاری است که عالوه تر تاال تردن مهارت تحلیل
کردن تین راتطه ی صوتی و شکل کلمه  « ،قوه ی دیداری » دانش آموز را در تمیز
دادن حروؾ تکار رفته در یک کلمه تقویت می کند .
یادآوری :
تاید در این تکلیؾ ها دانش آموز را تا مساله روترو کرد  .در این صورت است که او
تالش می کند آن را حل کند  .حل کردن مساله ها  ،یادگیری را شکل می دهد .
تاید تدانیم تروز اشکال های نوشتاری در دانش آموز طتیعی است  .زیرا وجود نشانه
های مختلؾ هم صدا و ، ...زمینه را ترای ؼلط نویسی فراهم می کند  .ته همین دلیل تاید
ته موقع ته آن توجه کنند  .تاید تمرین های مناسب خواندنی و نوشتنی انجام دهند  .در
ؼیر این صورت ته سادگی شکل واژه ها و ...را فراموش می کنند .
تکلیؾ ( : ) 5
گاهی الزم است ترای دانش آموزانی  ،کرارا تکلیؾ هایی تا هدؾ تکراری ولی متنوع
تعیین شو د  .تا هر یک از تکلیؾ ها شرایطی را فراهم سازد که دانش آموزان ته توجه
تیش تر وا داشته شوند  .زیرا عده ای از دانش آموزان ترای شناخت تیش تر تعضی از
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واژه ها نیاز ته تکرار دارند  .چه تسا تا انجام دادن چند فعالیت محدود  ،تسلط پیدا نمی
کنند .
لذا معلم ته عنوان تکلیؾ  ،پرسش ه ای متعددی در سطوح مختلؾ  ،از متن یک درس
تهیه می کند  .واز دانش آموزان می خواهد ته عنوان تکلیؾ  ،کتتا ته پرسش ها پاسخ
دهند .اما فرقی که این پرسش ها دارد این است که  :تگونه ای طرح می شوند که پاسخ
های آن نستتا طوالنی است  ( .گسترده پاسخ )
دانش آموز ان تاید ترای یافتن پاسخ ها  ،ته متن درس مراجعه کن ند  .و ته کمک متن
درس ،پاسخ را عینا استخراج کنند  .تهتر است پرسش های این تکلیؾ  ،ترای تشخیص
« درک مطلب » طرح نشود  .تلکه پاسخ هر یک از پرسش ها  ،عینا کلمه
میزان
ها ویا جمله ها و عتارت هایی از متن درس تاشندکه دانش آمو زان در شناخت آن ها
تسلط کافی نداشتند  .از طرفی هم جز اشکاالت نوشتاری آن هاست  .انجام دادن چنین
تکلیفی  ،کار را از یکنواختی خارج می کند .
کسانی که اشکال امالیی آن ها ته دلیل ضعؾ در درک معنی کلمه هاست  ،یا درشناخت
یا قرار دادهای نوشتاری را فراموش کردند  ،یا
کلمه های هم آوا مشکل دارند ،
درتشخیص کلمه هایی است که دارای یک صدا و چند شکلی اند  ،یا شکل کلی کلمه ها را
تخوتی نمی شناسند  .تسیار مناسب است  ( .ترای تند های 14 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5و...
اشکال های نوشتاری )
تکلیؾ ( : ) 6
گاهی ترای جلب توجه تیش تر دانش آموزان و نیز ترای تاال تردن شناخت تیش تر
تعضی از
واژه های خاص  ،معلم جمله ها ی نا تمام و ناقصی را از متن درس انتخاب می کند  .که
دراین فعالیت  ،کلمه ها و عتارت های خاصی آمده است  ( .این جمله ها از نظر معلم ،
هدؾ دار است  .و تراساس نیازکالس درس تهیه شده است  ) .از دانش آموزان می
خواهد ته عنوان تکلیؾ  ،ته متن درس مراجعه کنند  .و تا توجه ته متن درس آن جمله
را کامل کنند  .تناتراین دانش آموز تاید در متن ته جستجوی جمله های نا تمام تپردازد و
واژه ها و یا عتارت هایی را تنویسد که در نوشتن آن ها دچار مشکل توده است .
گشتن و جستجو کردن ترای واژه ها  ،عالوه تر این که دقت کردن روی واژه ها ی خاص
است تلکه روحیه ی جستجوگری  ،تحقیق و پژوهش را تقویت می کند  .از طرفی این
تکلیؾ دانش آموز را وا می دارد  ،تا از تین آن همه کلمه  ،ته شکل ظاهری کلمه های
خاصی تپردازد  .التته تا کلمه هایی درگیر می شود که نستت ته دیگرکلمه ها  ،ویژگی
های پیچیده تری دارند .
یاد آوری :
تعیین چنین تکلیؾ هایی ته ما نشان می د هد که ته اصطالح نمی توان همه را تا یک
چوب ر اند  .تلکه اتتدا تاید هدؾ از انجام تکلیؾ  ،کامال مشخص تاشد  .زیرا درچنین
شرایطی  ،دانش آموزان تا انجام دادن تکلیؾ  ،تجرتیاتی کسب می ک نند که ترای آن ها
کامال خوشایند است  .وقتی در انجام دادن کاری رضایت خاطر وجود داشته تاشد  ،عالوه
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تر رؼتت نشان دادن ته انجام تکلیؾ  ،یادگیری دانش آموزان کامل می شود  ( .تازخورد
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 .
وقتی تکلیؾ هدفمند تاشد  ،شرایط را ترای رفع اشکال نوشتاری فراهم م ی سازد  .التته
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
است که در طول هفته انجام می دهد  .یعنی تاید دانش آموز تداند که زحمت های آموزشی
نتایج مطلوتی را ته همراه دارد .
گاهی ترای رفع اشکال های نوشتاری ساده و یا تسیار معمولی  ،ته مراحل اولیه مانند :
خواندن و مرور کردن مطالب و یا نوشتن های معمولی توجه جدی نمی شود  .طتیعی
نش
است که در قدم های تعدی و تا گذشت زمان  ،ترحجم ناتوانی های نوشتاری دا
آموزانی از این دسته  ،افزوده می شود .
ازطرفی هم  ،عده ای ترای رفع اشکال نوشتاری تسیار عجله می کنند  ،حال آن که تاید
تدانند مشکل نوشتاری ته مرور زمان ته وجود آمده اند  .در تکار گیری نوع تکلیؾ ها
نتاید همه نوع آن را یکتاره مورد استفاده قرار داد  .چرا که حجم ز یاد تکلیؾ و خواسته
های مختلؾ در یک مرحله از نوشتن  ،تی دقتی و تی رؼتتی درانجام دادن تکلیؾ را
همراه دارد .
و خود عامل تروز اشکال نوشتاری می شود  .پس تا صرؾ زمان مشکل تر طرؾ می
شود .
تکلیؾ ( : ) 7
گاهی معلم از دانش آموزان می خواهد  ،دفتری تحت عنوان « لؽت نامه » تهیه کنند  .تا
معلم ویژگی های کلمه هایی را که می گوید و یا تعیین می کند  ،آن ها ته عنوا ن تکلیؾ
از متن درس استخراج کنند و درجای مخصوص لؽت نامه ی خود تنویسند .
این نوع از فعالیت  ،موجب جلب توجه دانش آموزان در شناخت تعضی از واژه ها ی
خاص می شود  .وسیله ای است ترای گسترش گنجینه لػ ات و یافتن دلیلی دریک گروه
قرار گرفتن تعدادی از کلمه ها می تاشد  .تا این دسته تندی کردن کلمه ها  ،دانش آموز
درک می کند که تین کلمه ها ته دالیل مختلفی راتطه های متفاوتی وجود دارد  .مانند :
 راتطه ی تلفظی  ،معنایی  ،امالیی ( شکل نوشتاری ) کلمه ها  ،مثال در صفحه هایجداگانه ای در لؽت نامه آورده می شود :
 مجموعه کلمه هایی که صدای ( ا ُا ) در آن ها تا نشانه ی ( و ) نوشته می شود .
مانند « :خورشید  ،می خورد » ... ،
 مجموعه کلمه هایی که صدای ( آ ) در آن ها تا نشانه ی ( ی ) نوشته می شود .
مانند  « :حتی  ،کتری » ... ،
 مجموعه کلمه هایی که صدای ( ن ) در آن ها تا نشانه ی ( اًا ) نوشته می شود .
مانند  « :مثالًا  ،حتما ًا » ... ،
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 مجموعه کلمه هایی که صدای ( خا ) در آن ها تا نشانه ی (خوا ) نوشته می شود.
مانند  « :خواهر  ،استخوان » ... ،
 مجموعه کلمه هایی که صدای ( س ) در آن ه ا تا نشانه ی (ص) نوشته می شود .
مانند  « :صتر » و....
 مجموعه کلمه هایی که صدای ( س ) در آن ها تا نشانه ی ( ث ) نوشته می شود .
مانند  « :لثه »و (...ترای هر یک از دیگر نشانه ها در یک صدا و چند شکلی ها صفحه
ی دیگری در نظر گرفته می شود ) .
انجام این فعالیت  ،نوعی سیم کشی کردن تین کلمه هایی است که تا یک دیگر ارتتاط پیدا
می کنند  .تمرکز روی واژه ها  ،موجب اسکن شدن واژه ها در ذهن دانش آموز می شود
 .چرا که  ،شکل حروؾ  ،نشانه ها و هم چنین نوشتن کلمه ها  ،قراردادی اند  .کارکرد
ذهنی روی شکل ه ای قرار دادی  ،موجب می شود شکل آن ها ثاتت تمانند .
تکلیؾ ( : ) 8
از آن جا که تر اساس نتایج تررسی ها  ،حجم زیادی از اشکال های نوشتاری دانش
آموزان در پایه های مختلؾ را « دیداری » و سپس « شنیداری » تشکیل می ده د  ،لذا
ترای تقویت حافظه ی دیداری و شنیداری و ترای رؼتت نشان دادن دانش آموزان در
انجام دادن تکلیؾ  ،می توان از روش هایی استفاده کرد که ظاه ر متفاوتی نستت ته
تکلیؾ های صرفا نوشتاری دارند  .که ته خاطر همین تفاوت ظاهری  ،انگیزه ی خوتی
را در دانش آموزان ایجاد می کند ( .اتفاقا تمرین هایی که ته عنوان تکلیؾ تیان شده اند
 ،ترای رفع اشکال ها ی نوشتاری تسیار کارساز تودند  ) .دانش آموزان درکالس ها
استقتال خوتی از این تکلیؾ ها می کردند  .ته عنوان نمونه :
 تصویری از یک منظره و یا رخداد یک اتفاق و  ...دراختیار دانش آموزان قرار داده
شود تا اتتدا درتاره ی آن توضیح دهند  ( .مهارت شفاهی )  ،سپس ترداشت خود را
تنویسند  .الزم است ته آن ها گفته شود اگر موقع نوشتن در راتط تا شکل کلمه
هاتردید دارند تپرسند  ( .پرسیدن  ،تسلط در یادگیری را تیش تر می کند ) .در انجام
دادن این تکلیؾ  ،ته دلیل نیاز ته کلمه وتوجه ته شکل آن  ،گنجینه ی لؽات دانش
آموزافزایش می یاتد  .و مهارت تحلیل کردن درآن ها تقویت می شود .
 تصویری در اختیاردانش آموزان قرارداده شود  ،این تصویر نستت ته تصویر قتلی ،
کمی
پیچیده تر و از چند تصویرترکیتی تاشد  .معلم پرسش هایی را درتاره ی تصویر طرح
کند تا دانش آموزان ته کمک تصویر  ،آن ها را پاسخ دهند  .التته دانش آموزان می
توانند اب رعایت نکاتی که در نمونه ی قتلی گفته شد  ،پاسخ پرسش ها را تنویسند .
هدؾ اصلی این تمرین  ،توجه دادن ته اجز ای یک کل است  .که دراین جا تا طرح
پرسش ها  ،نظرشان ته اجزای تصویر جلب می شود  .این مهارت  ،دانش آموزان را
در
شناخت کلمه های تزرگ و تررسی ظاهر آن کمک می کند .
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 در شروع کار  ،چند تصویر(  5کارت تصویری ) ته دانش آموزان نشان داده شود .
تعداز این که چند لحظه ته کارت ها نگاه کردند  ،کارت ها یک جا شو ند  ( .کنار
گذاشته شود  ) .تدون این که دانش آموزان کارت را تتینند  ،یکی از کارت ها از آن
مجموعه حذؾ شود  .دوتاره دانش آموزان تاقی مانده ی کارت هارا نگاه کنند  .آن ها
تاید تگویند کدام تصویراز آن مجموعه حذؾ شد  .درفعالیت تکمیلی همین روش ته
جای تصویردر روی کارت ها  ،الزم است ازکارت های واژه ها استفاده شود  ( .روی
هر کارتی یک کلمه نوشته شود  ) .این کلمه ها می تواند شامل کلمه های تشدید دار ،
یک صدا و چند شکلی و  ...تاشد .
 کلمه ی خاصی را معلم انتخاب می کند و روی تاتلو می نویسد  .ترای لحظاتی نوشته ی
آن کلمه روی تاتلو هست  ( .یا کارت یک کلید واژه را ترای لحظاتی ته دانش آموزان
نشان می دهد  ) .سپس معلم توالی حروؾ این کلمه را تؽییر می دهد  .دانش آموزان
تاید تؽییرات حرؾ ها درکلمه را پیدا کنند  .انجام دادن این تکلیؾ  ،ترای دانش آموزانی
که مشکل « توالی دیداری » در شناخت ح رؾ های یک کلمه دارند تسیار مفید است .
مانند  :ترادر  .....ترارد  -جمهوری  .....جهموری ،
 توسط معلم ته هر د انش آموز کالس  ،چند کارت داده می شود ( مثال  5کارت ) که روی
هر کدام از کارت ها کلمه ای نوشته شده است  .ته آن ها گفته می شود :
= کلمه های روی کارت های خود را تررسی کنند ( .ممکن است آن ها کلمه ها را صامت
خوانی کنند و یا ته شکل نوشتاری آن نگاه کنند  .و )...پس از دقایقی نگاه کردن ته
کارت  ،معلم می خواهد همه ی کارت ها را مخفی کنند  .سپس می گوید :
 تدون نگاه کردن ته کارت هایی را که در اختیار داشتید  ،هر کدام از کلمه های آن را
روی ورقه ای تنویسید  ( .نتایدکسی ته کارت ها نگاه کند  .تاید کلمه را ته ذهن خود
تسپارند ) .
 تچه ها  ،من درتاره ی هریک از کلمه ه ا توضیحاتی را خواهم داد  ،شما تاید کلمه ی
مورد نظر را تراساس آن چه که از توضیحات من فهمیدید  ،تنویسید  ( .توضیحات معلم
تاید درتاره ی ویژگی های کلمه ها تاشد  ) .همچنین دانش آموزان می توانند ترای هر
کدام از کلمه ها  ،جمله هایی تگویند و یا تنویسند .
 معلم ته هر یک از دانش آموزان کالس چندکارت می دهد  ( .تیش از  5کارت ) که
روی هرکدام از کارت ها کلمه ای نوشته شده تاشد  .سپس ته آن ها می گوید :
 تچه ها ته کلمه ها ی روی کارت ها نگاه کنید  .من هرکلمه ای را گفتم  ،شما تاید سریع
همان کارت را نشان دهید  ( .معلم کلمه را می گوید  .دانش آموزان تا ید تالفاصله کارت
را نشان دهند  ).این فعالیت ترای تقویت « دیداری » تسیار مناسب است  ( .التته معلم
پایه ی اول هم می تواند ترای معرفی نشانه ها از این نوع فعالیت استفاده کند ) .
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 معلم ته هریک ازدانش آموزان کالس  ،یک کارت را می دهد  .که روی این کارت ،
چندین کلمه نوشته شده است  ( .مجموعه ای از کلمه ها ) ته آن ها گفته می شود :
 تچه ها ته کلمه های روی کارت نگاه کنید ( .سپس معلم می خواهد) حاال کارت را مخفی
کنید  .هرکدام از شما تاید تگویید چه کلمه هایی در این مجموعه وجود داشت  ( .تهتر
است کلمه ها در کارت پراکنده و درهم نوشته شود ) .
 معلم ته هریک از دانش آموزان چند کارت می دهد  .روی هر یک از کارت ها کلمه ا ی
نوشته شده است که اهمیت امالیی دارد  .مثال در این کلمه ها حرؾ مورد نظری را معلم
ته رنگ قرمز نوشته است  ( .ترای هر کلمه یک حرؾ انتخاب می شود که از گروه یک
صدا و چند شکلی ها تاشد  ) .معلم ته دانش آموزان می گوید :
 تچه ها  ،من از تین کلمه ها یکی را انتخاب می کنم  .شما تاید از تین کارت ها آن را
جدا کنید  .سپس هرکدام از شما تاید درتاره ی شکل ظاهری آن کلمه توضیحاتی دهید .
 فعالیت هایی ته عنوان تحقیق و جستجو گری ترای یافتن واژه ها ی مورد نظری که
معلم مشخص می کند تعیین می شود  .دانش آموزان تاید آن واژه ها را در متن کتاب
درسی و یا ؼیر درسی ویا در مجله ها و یا روز نامه ها یی که معلم معرفی می کند  ،پیدا
کنند  .مثال معلم می گوید :
 تچه ها کلمه ه ایی را در متن این کتاب پیدا کنیدکه دارای نشانه ی « خوا » تاشد .
 تچه ها کلمه ای را در این نوشته پیدا کنید که نشانه ی « ظ » داشته تاشد  .و...
 معلم ته هریک ازدانش آموزان چندکارت می دهد  .روی هریک ازکارت ها کلمه ای
نوشته شده است که اجزای کامل آن ارائه نشده است  .یعنی کلمه ناقص و یا نا تمام تاشد
 .هرکدام از دانش آموزان تاید کلمه را کامل کنند  .حرؾ از قلم ا فتاده  ،اهمیت امالیی
داشته تاشد  ( .معلم می تواند شکل کامل کلمه را تسیار کوچک در پشت کارت تنویسد .
دانش آموزان پس از انجام کار ته آن مراجعه کنند ) .
 تمرین هایی در تکلیؾ تعیین شود که توجه دانش آموزان را ته اجزای تشکیل دهنده ی
کلمه هایی جلب کند که اکثرا در زمان نوشتن چندان ته آن حساس نیستند و یا توجه کافی
ته اجزای آن ندارند  .مانند :
 وجود دندانه و تعداد آن در حروؾ و کلمه  ،داشتن و یا نداشتن نقطه  ،تعداد و یا جای
نقطه درکلمه  ،داشتن و یا نداشتن سر کج  ،حرؾ های هم شکل ولی صدای متفاوت و...
 ترای تمرین کردن  ،معلم جمله ای را روی تاتلوی کالس تنویسد  ( .جمله طوالنی نتاشد
 ) .دانش آموزان ترای لحظاتی جمله را نگاه کنند  .سپس معلم روی جمله را تپوشاند  .و
یا از روی تاتلو پاک کند  .هردانش آموز تاید همان جمله را در دفتر خود تنویسند  .این
جمله ها تاید هدؾ دار تاشند  .می توان ته جای جمله از کلمه ها استفاده کرد  .حتی می
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توان مسولیت را ته دانش آموزان داد تا دوته دو شوند و تا هم ته انجام دادن این فعالیت
تپردازند .
 وقتی در زمان خواندن متن درس  ،کلمه های جدید  ،دشوار و یا کلمه هایی که دارای
اهمیت امالیی هستند ارائه می شو ند  .معلم می تواند از دانش آموزان تخواهد تا ورق
کاؼذ دفتر خود  ،کارت واژگان درست کنند  .و در پایان درس  ،کلمه های مورد نظر
روی کارت خود تنویسند  .حتی می توانند ته رنگ آمیزی آن کارت تپردازند  .این کارت
می تواند تا ویژگی های مختلفی تاشد  .مانند :
واژگان
= کلمه های معنی دار و خاص ،
= کلمه های هم خانواده ،
= کلم ه های مترادؾ ،
= قراردادها ی موجود در کلمه و ...
این نوع از تمرین ها پایانی ندارند  .و تسیار متنوع اند  .می توان گفت ته تعداد دانش
آموزان فعالیت وجود دارد  .تسیاری از نمونه هایی که در کتاب درسی موجودند  ،تکلیؾ
های کار آمدی هستند  .هر کدام از آن ها مثالی ا ند که می توان از آن تصورت تکراری
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

مرحله ی چهارم از رفع اشکال نوشتاری
 جلسه ی ارزش یاتی امال و فعالیت های نوشتاری
قتل از این که ته جلسه ی دیکته نویسی دانش آموزان تپردازیم  .الزم است تعریؾ ساده
ای از واژه ی « امال » و یا « دیکته » داشته تاشیم .
کلمه ی « امال » یک کلم ه ی عرتی است  .کلمه ی « دیکته » هم از واژه ی دیکتاتوری
گرفته شده است که از نظر معنی در آموزش زتان  ،تا امال یکی است .
معنی لؽوی « امال » عتارت است از :
 مطلتی را تقریر کردن که دیگری آن را تنویسد .
 مطلتی را معلم تگوید و دانش آموز تنویسد .
 نوشتن مطلتی که ته شخص تقریر کنند .
 طریقه ی نوشتن کلمه ها .
 درست نویسی .
 رسم الخط  ( .فرهنگ فارسی معین )
هدؾ از امال در زتان آموزی چیست ؟
اؼلب اوقات  ،هدؾ از امال نو یسی دانش آموزان ته خوتی مورد توجه قر ار نمی گیرد .
هر کسی خود را درگفتن ام ال ته دانش آموزان توانا می داند  .حال آن که واقعا چنین
نیست  .و این کار فقط ته عهده ی معلم و فرد متخصص است  .زیرا اگر ته هدؾ آن
توجه نشود  ،ناتوانی نوشتاری را ته عنوان یک رفتار نادرست آموزشی ته همراه دارد .
هدؾ امال عتارت است از :
 - 1ترتیت گوش و تاال تردن حساسیت شنوایی ( تقویت گوش کودک  ،که درست تشنود .
التته نه تا تکرار کردن هر یک از عتارات و جمله ها  ،تلکه ته مهارتی ترسد که تا یک
تار شنیدن تتواند جمله ی گفته شده را تشخیص دهد  .هم چنین تاید قرائت کلمه ها و
عتارت ها توسط گوینده ی متن امال ته طورطتیعی ومعمولی تاشد  .نتاید متن امال تا مکث
های طوالنی تین اجزای یک کلمه قرائت شود  .نتاید ته جز کردن کلمه ها تیانجامد  .و
نتاید مطالب آن تا صدای تلند وتکرار ؼیر معمول خوانده شود  .و) ...
 - 2ایجاد هماهنگی تین دست و گوش  ( .آن چه را می شنود تنویسد ) .
 - 3آموزش کلمه های جدید ( یعنی وقتی دانش آموزان  ،خواندن را آموختند  ،تاید نوشتن را
هم تیاموزند  .امال وسیله ای است تا این اتفاق رخ دهد ) .
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5
6
7

 تمرین کردن شکل نوشتاری کلمه ها و یاد آوری مفاهیم آموخ ته شده  ( .کلمه هایی کهخواندن آن را آموختند ) .
 تشخیص نقایص و اشکال های امالیی ( نوشتاری ) دانش آموزان توسط معلم  ،ارائه یتازخورد در صورت لزوم و کوشش ترای رفع اشکال های نوشتاری و تکمیل کردن
کمتودها.
 ارزش یاتی از میزان کارایی فعالیت هایی که ترای آموزش کلمه ها ی جدید و...انجامشده است .
 در پایان همه ی این اهداؾ امال می توان گفت  :هدؾ امال ترای ارزشیاتی از میزانتوانایی نوشتاری دانش آموزان است .
نوشتن شکل ( امالی ) یک کلمه ته چند دلیل  ،از خواندن آن کلمه مشکل تراست  .زیرا
در حین خواندن متن یک درس  ،کلمه ها و عتارت ها یی که در کنار هم قرار می گیرند ته
فهم یک دیگرکمک می کنند  .و یا تا تکارگیری فن هجی خوانی  ،کلمه ها را می خوانند .
یا در نهایت  ،درک معنی تعضی ازکلمه ها و عتارات در یک متن  ،ته هر دانش آموزی
کمک می کند که تتوانند از عهده ی خواندن متن درس ترآیند  .و...
حال آن که ترای امال ی کلمه ها چنین نیست  .درست نوشتن یک کلمه توسط دانش
آموزان در یک متن  ،نمی تواند عامل و دلیلی ترای درست نوشتن دیگر کلمه های آن
متن شود .
گاهی دانش آموزانی هستند که می توانند متن درس ها را حتی اگر شده ته سختی بخوانند
 .اما همین دانش آموزان  ،نمی توانند کلمه های آن متن را ته درستی تنویسند  .این
گروه از افراداشکال های نوشتاری فراوانی دارند  .التته دست یاتی ته مهارت نوشتن
کاری ؼیر ممکن نیست و نخواهد تود  .تلکه تاید دانست که رفع اشکال های نوشتاری
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
را تپذیرند  .ته همین دلیل تاید ته این گروه از دانش آموزان گفت :
یادگیری امالی کلمه ها روش های مختلفی دارد  .ته همین دلیل هر کدام از شما ممکن
است تا روش خاص و متفاوتی تتوانید امالی کلمه ها را یاد تگیرید .
راهی که ترای شما تعیین کردم راه موفقیت شما درنوشتن است  .پس رعایت کردن آن
ضروری است  .زیرا شما را در نوشتن توانمند می سازد .
تیان چنین نکته هایی  ،دانش آموزان را تا شیوه ی مطمئن کار ترای آن ها آشنا می کند
 .این آشنایی  ،ضمن این که موجب اطمینان خاطر می شود  ،عال قه مندی دانش آموزان
را در انجام فعالیت های نوشتاری ارتقا می دهد .
گاهی مشاهده می شود دانش آموزانی که ضعؾ امالیی د ارند  ،از طرؾ همکالسی ها و
دیگرافراد  ،مورد سرزنش قرار می گیرند  .این رفتار دیگران  ،اثر تسیار تدی را تر
جای می گذارد  .زیرا دانش آموز ته ؼلط تاورش می شود که از دیگران ناتوان تر
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است و نخواهد توانست اشکال های خود را در نوشتن تر طرؾ کند  .لذا تاید توجه داشت
تا چنین تفکری در کالس حاکم نشود .
درآموزش امال ( قتل ازارزش یاتی ) الزم است ته نکات زیر توجه شود :
الؾ :
وقتی قراراست هدؾ امال گفتن درکالس  ،صرفا « آموزش » نوشتار تاشد  ،ترای جلو
گیری از شک و تردید احتمالی دانش آموزان در نوشتن کلمه ها و عتارات  ،الزم است
در تهیه ی متن « امالی آموزشی » تگونه ای عمل شود که یکنواختی و ترتیب جمله
های متن درس حفظ شود  .تناتراین متن « امال ی آموزشی » تاید و یا تهتر است تدون
هر تؽییری  ،عینا جمله های متن درس تاشد  .زیرا درچنین شرایطی این گروه ازافراد ،
کلمه ها وعتارت های متن درس را در کنار هم تهتر تخاطر می سپارند .
هدؾ این است که « امالی آموزشی » تتواند ته دانش آموز کمک کند تا ته دلیل حفظ
تودن طوطی وارکلمه ها و عتارت ها از عهده ی نوشتن آن ترآید  ( .احتمال حفظ طوطی
وار کلمه ها و  ...دراین گروه وجود دارد  .تهتراست از این توانایی دانش آموز  ،ترای
پایه ریزی پیشرفت های تعدی و حفظ و نگهداری دائمی شکل کلمه در ذهن کودک
استفاده شود ) .
ب:
در مراحل پیشرفته تر « امالی آموزشی » و در زمان های تعد از تمرین نوشتن مرحله
« الؾ » که تا حدودی حافظه ی ذهنی دانش آموز را تقویت می کند  ،الزم است
ی
درتهیه ی متن « امال ی آموزشی » تگونه ای عمل شود که  ،قسمت های مختلفی از
متن درس گزینش و انتخاب گردد  ( .ممکن است از همه ی متن درس جمله ها انتخاب
شود  ) .در چنین شرایطی تاید ته کمک تعضی از واژه های معمولی تین جمله ها ارتتاط
ترقرار شود  .هدؾ این نوع از متن امال ترای آن است که ته دانش آموز کمک کند تا
ازحفظ کردن طوطی وار کلمه ها و  ...خارج شود  .این نوع از متن امالی آموزشی ،
سطح نوشتاری را تاال ترمی ترد .
یادآوری :
هدؾ از گفتن « امال ی آموزشی » آموزش دادن شکل نوشتاری کلمه ته دانش آموزان
است.
لذا در انجام فعالیت های امالیی « الؾ » و « ب » در کالس درس و یا انجام دادن
فعالیت های خارج از کالس  ،تاید سعی وتالش کرد تا تا راهنمایی های الزم و در صورت
نیاز تا مطاتقت دادن متن های انتخاتی امالی آموزشی  ،ته هر نحوی از ؼلط نویسی کلمه
روب رو شود .
ه
ها در دانش آموزان جلوگیری شود  .نباید دانش آموز تا شکل ؼلط کلمه
الزم است ترای دانش آموزانی که مشکل نوشتاری دارند  ،تا مدت ها امال نویسی آن ها ،
نوشتن متن های « آموزشی » تاشد  .حتی تاید در موقع نوشتن متن امال ی از نوع
ارزش یاتی هم ترای مدتی از جانب معلم کنترل و راهنمایی شوند  .التته همراه تا این
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نوع از فعالیت ها ،تاید تحت عنوان تکلیؾ درسی و تکلیؾ شب تمرین های مناستی هم
انجام دهند تا تسلط و شناخت تیش تری نستت ته کلمه ها پیدا کنند .

در دین خود پرستان  ،ایمان چه کار دارد
( خواجوی کرمانی

گر خویشتن پرستی  ،کی ره تری ته ایمان
)

درتهیه ی متن اصلی ( امالی ارزش یاتی ) تاید ته نکات زیر توجه داشت :
 - 1اگر درکالس دانش آموزانی تاشند که مشکل نوشتاری دارند  ،متن امال یی که تر ای
ارزش یاتی از آن ها تهیه می شود  ،تهتر است حداقل یکی د و روز قتل ازارزش یاتی
آماده گردد .
جمله هایی که متن امالی اصلی را تشکیل می دهند  ،تهتر است عینا متن کتاب درسی و
یا انتخاب تند ها و قسمت هایی از جمله های یک درس نتاشند  .تلکه معلم تاید تا استفاده
از واژه ها و عتارت های متن یک درس  ،متن جدیدی تا همان مفهوم تسازد  .التته
مفهوم متن تهیه شده تاید قاتل درک ترای دانش آموزان تاشد  .دلیل چنین ویژگی در متن
امال ی ارزش یاتی ( هفتگی و ) ...عتارت است از :
 اگردانش آموزی هنوزکلمه ها و عتارت های متن درس را صوری یا همان طوطی وار
در متن حفظ کرده تاشد  ،تخوتی شناسایی می شود  ( .عموما این گروه از دانش
کلمه های مشکل درس را که عینا از جمله های کتاب و تدون تؽییر در
آموزان
ترتیب آن ها در متن تاشد را راحت تر می نویسند  .اما اگر قالب جمله ها تؽییر کند ،
اؼلب اوقات این افراد قادر ته نوشتن کلمه های دشوار نیستند ) .
 وقتی متن امال معلم ساخته تاشد  ،شرایطی را فراهم می سازد تا معلم قتال تتواند
کلمه هایی را که اهمیت امالیی دارند و یا دارای قرار دادهای زتان آموزی جدیدی
هستند از متن یک درس انتخاب کند و درمتن امال تگنجاند .از طرفی هم تتواند تا
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ساختن متن امال  ،از افزایش حجم و طوالنی شدن جمله ها که موجب خستگی دانش
آموزان می شود  ،جلوگیری کند  ( .اگر معلم تخواهد از متن درس عینا استفاده کند ،
ته دلیل حجم زیاد متن درس  ،تخش هایی از کلمه ها و عتارات از قلم می افتند ) .
 - 2تهتر است قتل از انجام ارزش یاتی متن امال ی اصلی تهیه شده  ،در صورتی که معلم
از توانایی عده ای از دانش آموزان مطلع است  ،ح داقل یک روز قتل از گفتن امال
درکالس  ،از آن ها پیش آزمون ته عمل آورد  ( .پیش آزمون ته نوعی همان آموزش
است  ) .حتی معلم می تواند متن امال ویا کلمه ها و عتارت های دشوار امال را دراختیار
دانش آموزان مورد نظر قراردهد  .ته آن ها تگوید:
 این متن و یا واژه ها را ته دقت نگاه کنید  .همه ی این ها در متن ام الیی است که در
جلسه ی تعدی تاید آن را تنویسید  .شما تاید آن را دقیقا مورد تررسی قراردهید .
شما می توانید تا فرصتی که تا جلسه ی آینده دارید  ،متن را چند تار تخوانید و
نوشتن آن ها را تمرین کنید .
مشکل نوشتاری
انجام این فعالیت  ،زمینه را ترای رشد در نوشتار دانش آموزانی که
داشته تاشند فراهم می سازد  .زیرا ته دلیل این که در نوشتن مهارت کافی ندارند  ،تشنه
ی دانستن می شوند  .هرکدام از آن ها می خواهند زیرکانه از متن امال سر در آورند و
تدانند  ،متن اصلی را چه کلمه ها و عتارت هایی تشکیل داده است  .پس وقتی مطلع می
شوند  ،از ترس و نگرانی آن ها کاسته می شود و مخصوصا در زمان ارزش یاتی از
امال نویسی این متن  ،اضطراب کم تری خواهند داشت  .مهم ترین اثر این فعالیت این
است که در زمان نوشتن متن اصلی  ،حسی خوتی دارند  .و احساس می کنند که تا متن
امال آشنایی دارند .
یادآوری :
گاهی افرادی تصو ر می کنند این نوع تمرین کردن تد آموزی است  .ؾکرمی کنند دانش
آموزان نوشتن واژه ها را یاد نمی گیرند  .اتفاقا تا نمونه هایی که دردست است  ،نشان
می دهد تکارگیری این روش آموزش در مدارس  ،نتیجه ی تسیار خوتی را ته همراه
داشته است  .زیرا وقتی دانش آموزی ترای نوشتن اضطراب نداشته تاشد  ،دست  ،چشم
 ،گوش و زتان او همزمان ته انجام فعالیت وا داشته می شود  .چنین هماهنگی در حواس
و اعضا  ،تسلط فرد را افزایش می دهد  ( .فراموش نکنیم تا زمانی که این افراد ته
مهارت الزم نرسیدند هم چنان هدؾ امال ترای آنان تا رویکرد « آموزشی » است ) .
 - 3وقتی متن امال از قتل تهیه می شود  ،هر واژه ای که در متن اصلی قرارداده می شود
اعم از کلمه های دشوار  ،قرار دادها و  ، ...تاید چند نکته در آن رعایت شود :
 دانش آموزان از قتل شکل نوشتاری آن واژه ها را دیده تاشند  ( .قتال خوانده اند .
)
 تلفظ درست آن را شنیده تاشند و خود تلفظ کرده تاشند  ( .درخواندن ارزیاتی شدند .
)
 ته اندازه ی کافی شکل نوشتاری آن را تمرین کرده تاشند  ( .انجام فعالیت نوشتاری
)
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 - 4ترای مشارکت فعال دانش آموزان و استقتال آن ها از نوشتن مت ن امال  ،تهتر است
گاهی جمله های متن اصلی  ،تا پیشنهاد دانش آموزان تهیه شود  ( .خصوصا کالس
ب طور مثال :
هایی که مشکل نوشتاری تیش تری داشته تاشند  ) .ه
مثال معلم چند کلمه (  15الی  20کلمه ) را از متن یک درس که اهمیت امالیی تیش تری
دارند ته کالس پیشنهاد می کند  ( .ممکن است ترای هر گروه ا ز دانش آموزان دو سه
کلمه درنظر بگیرد  .ته فرض  6گروه دانش آموز داشته تاش د  ) .از دانش آموزان
خواسته می شود در گروه خود ترای هر کلمه  ،جمله ی تا معنی تنویسند .
جمله ها توسط م علم روی تاتلوی کالس نوشته می شود  .سپس تا همکاری دانش
آموزان  ،جمله ها ته صورت یک متن تا معنی در می آید  ( .ممکن است توسط معلم
اجزایی ته جمله ها اضافه و یا از آن حذؾ شود ) .
یک تار در دفتر خو د
پس از تهیه ی متن امال  ،همه ی دانش آموزان کالس آن را
تنویسند  .سپس ته آن ها گفته شود که در جلسه ی آینده  ،متن اصلی امال همین نوشته
خواهد تود  ( .نوشتن جمله توسط دانش آموزان  ،پیشنهاد حذ ؾ و اضافه کردن ته
اجزای جمله ها  ،موجب شناخت تیش تر آن ها می شود  .زیرا شکل واژه ها را تخاطر
می سپارند ) .
 - 5گاهی الزم است ترای جلوگیری از زیاد شدن حجم متن امال  ،فعالیت زیر انجام پذیرد :
الؾ  -واژه ه ای ساده و تکراری معمول مانند  :را  ،در  ،تا  ،که  ،من  ،از  ،ترای و ...
که عم وما دانش آموزان مشکل نوشتاری در این نوع کلمه ها را ندارند  ،در متن اصلی
تسیار کم شوند  ( .گاهی دانش آموزان توانا هم ته دلیل ساده تودن این نوع از کلمه ها ،
آن ها را از قلم می اندازند ) .
ب -معلم متن اصلی امال را تا ویژگی خاصی ترای کالس تهیه می کند  .تا این تفاوت که
متن امال اصلی را روی ورقه ای می نویسد و ته تعداد همه ی دانش آموزان کالس آن را
تکثیر می کند  .اما دراین متن امال  ،کلمه ها و عتارات هایی که اهمیت امالیی دارند را از
متن اصلی حذؾ می کند وجای آن را خالی می گذارد  ( .عموما کلمه های ساده و معمولی
در متن نوشته می شوند  ) .در ساعت امال نویسی  ،این ورقه را دراختیار همه دانش
آموزان قرارمی دهد  .هرکدام از این افراد موظفند وقتی معلم متن امال را ترای کالس
قرائت می کند  ،ته متن نگا ه کنند و هرقسمت از متن امال را که توسط معلم از قلم افتاده
است تنویسند .
چنین متنی ته ظاهر کوتاه است وحجم کمی دارد  .اما موجب می شود تا دانش آموزان در
هنگام نوشتن امال  ،این فرصت را داشته تاشند که هم درتاره ی کلمه ها و عتارت ها ی
نوشته شده و هم خصوصا آن دسته از کلمه هایی که از قلم افتاده اند فکر کنند  .وکلمه ها
را تررسی نمایند  .التته می توان ارزش یاتی پایانی را ته عهده ی خودشان گذاشت .
 - 6گاهی الزم است ترای عده ای از دانش آموزان که مشکل نوشتا ری دارند و خصوصا
ُاکند نویس هستند  ،متن اصلی تا ویژگی خاصی همانند متن قتلی « ب » تهیه شود  .اما
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تاید پس از تهیه ی متن اصلی امال  ،معلم تعضی ازکلم ه ها و عتارت های متن اصلی را
که این دسته از دانش آموزان در آن مشکل دارند را حذؾ کند و جای آن را در متن خالی
تگذارد  .این متن ناقص امال ،روی ورقه ای تکثیر شود و فقط دراختیار کسانی قرار
گیرد که مشکل نوشتاری کند نویسی دارند .وقتی معلم متن امال را ترای کالس می خواند
هرکدام از این افراد موظفند متن ناقص امال را خط تترند  .ضمن خط تری  ،صامت خوانی
کنند  .و هر قسمت از متن امال را که از قلم افتاده است ( توسط معلم نوشته نشد  ).ته
موقع تنویسند .
تقیه ی دانش آموزان تاید همانند جلسات عادی متن را در دفتر خود بنویسند .
تهیه ی چنین متنی ترای این دسته از دانش آموزان چند اثر آموزشی دارد :
 ته دلیل حجم کم  ،دانش آموزان کند نو یس  ،همراه دیگران نوشتن را هم زمان تمام
می کنند  .و تطور طتیعی در موقع نوشتن  ،عقب نمی مانند .
 در هنگام نوشتن امال این فرصت را پیدا می کنند تا درتاره ی کلمه ها و عتارت ها ی
حذؾ شده تحلیل تیش تری داشته تاشند  ( .حتی معلم می تواند تهتر آنان را کنترل کند .
)
 روحیه ی مشارکت انجام فعالیت  ،در آن ها تقویت می شود .
 - 7وقتی متن امال تهیه می شود  ،در همه حال تاید همه ی جمله ها و عتارت های تشکیل
دهنده ی آن ته هم ارتتاط منطقی داشته تاشند  .متن امال تاید درتاره ی موضوع خاصی
تاشد  .زیرا در هنگام نوشتن  ،موجب جلب توجه دانش آموزان می شود  .و آن ها را ته
ادامه دار تودن مطالب و نوشتن متن امال می کشاند  .اما اگر متن امال از جمله ها و یا
تندهای جدای از هم ( مستقل از دیگری ) تاشند  ،دانش آموز را وا می دارد هر لحظه
خود را در جریان معنی و مفهوم متفاوت دیگری قرار دهد  .ته همین دلیل دانش آموز در
هنگام نوشتن امال  ،نمی تواند تین خود و عتارت ها ارتتاط تر قرار کند  .و تگونه ای
خواهد شد که خو د را در جمله ها تیگانه فرض می کند  .این عمل دقت را کاهش می دهد
.
 - 8متن امال تاید تگونه ای ت هیه شود که شروع و پایان مناستی داشته تاشد  .مثال اگر
موضوع آن سرگذشت افرادی  ،رخ دادن یک اتفاق جالب و یا نکته ی اخالقی و ترتیتی
کارهای روزمره است  ،تاید آؼاز مناسب و پایان مطلوتی داشته تاشد  .در متن امال ،
تهتراست مفاهیم درقالب جمله های ساده شروع شود و در پایان ته جمله های دشوار
ختم گرد د  .در انتخاب جمله ها تاید سعی شود جمله ها چندان طوالنی نتاشند .زیرا درک
وفهم معانی راازجمله ها مشکل می کند .
 - 9در متن امال  ،چه واژه هایی که از اهمیت امالیی ترخوردارند و چه واژه های ساده ،
نتاید تیش از حد معمول در متن تکرار شوند  .اؼلب اوقات تکرار زیاد واژه ها در متن
امال  ،چند اثر منفی دارد  .مانند :
 حساسیت شنوایی را کم می کند .
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 موجب انحراؾ در دقت می شود .
 خستگی و دلزدگی ایجاد می کند .
 افزایش حجم امال را ته همراه دارد  ( .گاهی حجم زیاد دانش آموز را می ترساند ) .
این که یک کلمه در متن امال چند تار تکرار شود  ،خیلی تعیین شده نیست  .اما عموما
ترای یادگیری کلمه ها ی جدید در پایه ی اول سعی می شود حداکثر (  ) 4تار در متن
ها تکرار شود  .التته تاید توجه داشت ،کلمه هایی که اهمیت امالیی دارند و یا دشوارند ،
در یکی دو جمله ی متوالی متن امال آورده نشوند  .تلکه در کل متن پراکنده شوند تا در
ظاهر ته چشم نیاید  ( .از جمله های ساده شروع شود و در نهایت ته جمله های دشوار
ختم شود ) .
 - 10متن امال تاید متناسب تا سطح یادگیری و توانمندی نوشتاری کالس تاشد  .هر متن
امالیی تاید تا هدؾ آن مطاتق تاشد  .نمی توان صرفا هر نوشته ای را متن امالی
ارزش یاتی دانست .
یاد آوری :
همیشه اولین امالی کالسی (شروع سال تحصیلی) تاید دارای متنی تسیار روان وساده تاشد
.
تا اکثریت فراگیران در همان آؼاز پایه ی جدید تتوانند از عهده ی نوشتن آن تخوتی ترآیند
.
این عمل حس اعتماد ته نفس را در قدم های اول سال جدید تاال می ترد  .چه تسا ممکن
است هر دانش آموزی تگوید من قادر ته نوشتن متن جدید تودم و ترای من کار ساده ای
تود .
 - 11حجم متن امال ی ارزشیاتی  ،از نظر تعداد کلمه ها و جمله ها تاید متناسب تا توانایی
دانش آموزان هریک از پایه های اتتدایی تاشد  .در پایه ی اول حد اکثر ده جمله ی
متوسط کتاب و در پایه های پایانی تا (  ) 18سطر کتاب پیشنهاد می شود  ( .عده ای
حجم متن امال را تر اساس تعداد واژه ها مورد توجه قرار می دهند  .مثال از حداقل «
 » 45کلمه ترای پایه ی اول اتتدایی تا حداکثر «  » 250کلمه ترای پایه های پایانی )
اما تاید تگونه ای تاشد که تتوان ویژگی الزم را در آن رعایت کرد .
 -12انتخاب واژه ها در جمله های م تن امال ی هفتگی ( ارزش یاتی ) تاید دارای ویژگی های
مورد نیاز امالیی تاشد  .نه آن که از روی متن کتاب درسی تدون هیچ تؽییری امال
گفته شود  ( .اؼلب حجم متن درس ها زیاد است  .چه تسا تخش هایی که اهمیت
امالیی دارند از متن امال حذؾ می شوند  ) .تطور مثال :
 قرار دادهای جدید زتان آموزی آموزش داده در متن یک درس تاید در متن امال تاشد
.
 کلمه های جدید در متن هر درس چه دشوارو چه کلمه هایی که اهمیت امالیی دارند
تاید در متن امال گنجانده شود  .مانند کلمه هایی که در آن ها نشانه های یک صدا و
چند شکلی یا چند شکل و یک صدا و  ...آمده است .
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یاد آوری :
ویا تعیین میزان
اگر متن امال ترای ارزش یاتی پایان نوتت ویا پایان سال تحصیلی
پیشرفت تحصیلی تاشد  ،ته دقت تیش تری نیاز دارد  .زیرا تاید واژه هایی ترای متن
اصلی انتخاب شوند که تمامی حروؾ الفتای فارسی در قالب واژه ها  ،قراردادها ،
استثناها ی نوشتاری واژه ها  ،کلمه های تزرگ و ؼیره درکلمه هایی که متن امال را می
سازند  ،تکارگرفته شود .
متن امالی تهیه شده در نمونه ی «ص»  ،نشان می دهد که ترای ارزش یاتی پایان سال
تحصیلی پایه ی اول اتتدایی است  .اما متن ته درستی تهیه نشد  .و از اعتتار خوتی
ترخوردار نیست  .زیرا در این متن  ،کلمه هایی موجود نیست که در آن ها حروؾ ح  ،ذ
،
ژ  ،ص  ،ط  ،ظ  ،ع  ،غ وهمچنین قراردادهایی مانند  « :تشدید » و « خوا » تکار
گرفته شده تاشند .

13
خواندن متن امال ی هفتگی ( ارزش یاتی ) در کالس هم اصولی دارد  .مثال معلم تاید
قتل از این که دانش آموزان ته نوشتن امال تپردازند  ،متن کامل امال را یک تار ترای
آن ها تخواند .سپس کمی درتاره ی آن گفت و گو کنند  .تا دا نش آموزان از متن امال
مطلع شوند .قرائت امال قتل ازارائه ی آن موجب می شود افراد در حین نوشتن  ،کم تر
دچار ؼلط های سمعی شوند  .حتی آمادگی تهتری ترای نوشتن پیدا می کنند  .زیرا در
جریان نوشتن امال  ،دانش آموزان حس می کنند از قتل تا متن امال آشنا هستند .

در هنگام گفتن امال  ،رعایت نکاتی ضروری است .
 وقتی معلم متن امال را در کالس ترای دانش آموزان می خواند  ،ته محض ترخوردکردن
تا واژه ای که اهمیت امالیی دارد و یا دشوار است  ،گاهی الزم است در صورت داشتن
معنی ساده تر  ،معنی آن کلمه تیان شود  .تیان معنی کلمه کمک می کند تا دانش آموز
شناخت تیش تری از کلمه پیدا کند  .چه تسا تیا ن معنی  ،مانع از ؼلط نوشتن کلمه می
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شود  .چنین اقدامی از جا نب معلم  ،آموزش امالی کلمه هاست  .التته در امالیی که ترای
ارزش یاتی محض و یا امتحان امال می تاشد  ،چنین راهنمایی هایی انجام نمی شود .
 گاهی درمتن امال  ،کلمه هایی قراردارندکه دارای حروؾ یک صدا و چند شکلی ها هستند
 .و اؼلب ممکن است چنین کلمه هایی دارای کلمه های هم خانواده ی ساده تری هم
تاشند  .لذا معلم درهنگام خواندن چنین کلمه هایی  ،یکی دوکلمه ی هم خانواده ی آن را
می گوید  .زیرا از این طریق ( شتاهت در شکل امالیی ) دانش آموز ته تشخیص شکل
درست کلمه هدایت می شود  .از طرفی  ،آموزش این دسته از کلمه ها ته دلیل داشتن
حرؾ های مشترک و معنی شتیه ته هم  ،کامل تر می شود  .ضمن این که تیان کلمه های
هم خانواده  ،دامنه ی گنجینه ی لؽات را گسترش می دهد .
 تطور مثال  :فرض کنید د ر متن امال یی  ،دو کلمه ی « عالم » و « محصوالت » آمده
تاشد  .معلم ته محض رسیدن ته کلمه ی « عالم و محصوالت » در هنگام قرائت متن
امال می داند دو سه نفری در نوشتن آن ها دچار مشکل می شوند لذا ته فراگیران می
گوید :
 تچه ها  ،کلمه ی « عالم » تا کلمه های « علوم » و « علم » هم خانواده است .همچنین ترای کلمه ی « محصوالت » می گوید  :تچه ها  ،این کلمه تا کلمه های «
حاصل » و « محصول » هم خانواده است .
تیان هم خانواده ی تعضی از کلمه ها ترای رفع اشکال امالیی کلمه هایی که دارای
حرؾ های یک صدا و چند شکلی اند یکی از روش های مناسب رفع اشکال است .
 تاید ته دانش آموزان فهماند که نوشتن امال  ،ته توجه کردن  ،دقت نمودن  ،گوش دادن ،
سکوت کردن و آمادگی الزم آن ها نیاز دارد .
امال کلمه ها را تا خط خوش و ته
 دانش آموز تاید یاد تگیرد که همیشه دقت کند تا
درستی تنویسد  ( .التته تاید توجه داشت  ،درست نوشتن کلمه خاص ساعت امال نیست .
)
 آن ها تاید هرکلمه ای را که می نویسند  ،کامال مورد تررسی قرار دهند  .هرگز نتاید
شرایطی فراهم شود که نوشتن کلمه سرسری تاشد  .حتی شرایطی فراهم می شود که :
= گاهی از آن ها خواسته شود متن امالی نوشته شده ی خود را صامت خوانی کنند .
= گاهی ته دلیل ضعؾ زیاد نوشتاری ممکن است خ واسته شود ترای شناخت اجزای
ک تزرگ هستند ) .
کلمه ،آن را جز کنند  ( .خصوصا کلمه هایی ه
= گاهی ضمن کنترل نوشته های آن ها  ،درصورت تروز مشکل نوشتاری  ،الزم است ته
آن ها گفته شود کلمه و عتارات نوشته شده را تا دقت نگاه کنند  ،تا متوجه اشکاال ت
احتمالی آن شوند  .و...
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از آن جا که در هنگام نوشتن امال  ،دانش آموزان آمادگی تیش تری ترای یادگیری و
آگاهی یافتن از شکل امالیی کلمه دارند  ،تذکر و توجه دا دن دانش آموزان ته نوشته های
خود  ،آن ها را هدایت می کند تا د رک درستی از امال کلمه پیدا کنند  .دانش آموزانی که
مشکل نوشتاری دارند  ،تاید ترای مدتی مستمراًا کنترل شوند و ته موقع ته آن ها
نتای شرایطی فراهم شودکه شکل کلمه ای را ؼلط تنویسند  ( .ؼلط
تذکرداده شود  .د
نویسی تاید جلوگیری شود  ).وقتی دانش آموز در هنگام نوشتن امال احساس نیاز می
کند  ،تاید تالفاصله راهنمایی الزم ته عمل آید ( .مگر درزمانی که آموزش های الزم داده
شد و امال صرفا ترای ارزش یاتی از میزان یادگیری وترای جمع آوری اطالعات از میزان
پیشرفت آن ها می تاشد ) .تا توجه ته تفاوت های فردی،ممکن است گاهی تاتذکرساده ای
اشکال نوشتاری تعضی ازدانش آموزان ترطرؾ شود .
 گاهی در متن امال  ،کلمه هایی آورده می شوند که نکته های خاص زتان آموزی و یا
همان قراردادهای زتان فارسی اند  .تروز مشکل نوشتاری این نکته ها را در گروه دسته
تندی اشکاالت امالیی  ،از نوع « آموزشی » می دانند  .اؼلب ممکن است دانش آموزان
زیادی در شناخت آن ها دچار مشکل شوند  .مانند رسم الخط واژه ها  ،عالمت تشدید ،
الؾ و الم  ،الؾ مقصوره  ،واو معدوله و  ...تطور مثال :
 فرض کنید در متن امال یی  ،کلمه ی « جلو » ترای اولین تار آمده تاشد  ( .دراین کلمه
حرؾ « واو » صدای « ا ُا » دارد  ) .لذا معلم ته دلیل آشنایی قتلی که ازدانش آموزان
کالس خود دارد  ،تخاطر جلوگیری از ؼلط نویسی عده ای از آن ها ته محض رسیدن ته
کلمه ی « جلو » در هنگام خواندن متن امال ته دانش آموزان می گوید :
 تچه ها  ،این کلمه دارای قرار دادی است که از قتل تا آن آشنا شدید  .درتاره ی این
نوع از کلمه ها ته اندازه ی کافی توضیح داده شد  .کلمه ی « جلو » هم  ،مانند کلمه ی
« خود » است  ( .وقتی معلم چنین تذکر ی می دهد و کلمه ی جدید را تا کلمه ی «
خود » می سنجد  ،ته این معنی است که در این کلمه حرؾ « واو » دارای صدای « ا ُا
» است  ،اما تدون این که معلم مستقیم ته آن اشاره کند  .زیرا آن ها قتال تا واژه ی «
خود » آشنا شدند ) .
التته تاید توجه داشت وقتی معلم مجتور می شود در هنگام خواندن متن امال  ،تذکر تدهد
و یا دانش آ موز را راهنمایی کند  ،این ته معنی « آموزش امال » است نه ارزش یاتی
آن .
نکته :
اؼلب اوقات اتفاق افتاده است دانش آموزانی که توانایی خوتی در نوشتن دارند  ،ته این
توجه دادن ها و تذکرات معلم ته تعضی از دانش آموزان مشکل دار ته معلم کالس
اعتراض کنند  .در صورتی که راهنمایی و تذکر معلم موجب تکمیل دانسته های دانش
گفت شود :
آموزان توانا هم می شود  .اما تاید ته آن ها ه
تچه ها  ،هنوز در کالس شما عده ای از دانش آموزان در مراحل اولیه ی یادگیریامال کلمه ها ه ستند  .این اتفاق ترای هر دانش آموزی رخ می دهد  .ولی عده ای از
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شما از این مرحله گذر کردید و قادرید تدون راهنمایی متن امال را ته درستی
تنویسید  .همه تاید کمک کنیم تا این گروه هم هر چه زودتر از این مرحله تگذرند .
الزم است آموزش وفراگیری این دسته از کلمه ها که در گروه اشکاالت « آموزشی»
هستند تا انجام دادن تمرین وتکلیؾ های مناسب انجام پذیرد  .تا این که کم ترته جلسه ی
آموزش امال کشانده شود .
 گاهی ممکن است فقط توضیحات و راهنمایی های ؼیر مستقیم ترای رفع اشکال نوشتاری
تعضی از افراد کالس موثر نتاشد  .تناتراین الزم است در چنین شرایطی هنگام قرائت
متن امال  ،شکل کلمه هایی که از نظر امالیی دشوارند ته دانش آموز مور د نظر نشان
داده شود  .زیرا همانطور که گفته شد تاید از ؼلط نویسی دانش آموز جلوگیری شود .
وقتی از ؼلط نویسی دانش آموز مطلع هستیم چه دلیلی دارد که او تاز هم ؼلط تنویسد و
ما هم ؼلط گیری را انجام دهیم  .این عمل ما ته قول معروؾ دردی را دوا نمی کند .
تطور مثال :
 فرض کنید در متن امال یی واژه ی « تعثت » آمده است  .معلم می داند دانش آموزان
مورد نظری آن را ؼلط می نویسند  .یعنی تا گفتن معنی این کلمه و یا هم خانواده ی آن
 ،مشکل تر طرؾ نمی شود  .لذا معلم کلمه ی « تعثت » را روی تاتلوی کالس می
نویسد  .سپس کلمه را از نظر شکل ظاهری مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهند  .یعنی
درتاره ی شکل کلمه گفت وگو می شود  .معلم می گوید :
= ته این کلمه در روی تاتلو نگاه کنید  .در این کلمه صدای « ِا » تعد از حرؾ « ب »
تا کدام حرؾ آمده است؟
ث » آمده است  .تاید شکل آن را
= تچه ها ته صدای « س » توجه کنید  ،تا حرؾ « ِ
ته خاطر تسپارید  ( .مشاهده ی عینی کلمه  ،آن هم در زمان نوشتن امال  ،شناخت
کلمه را افزایش می دهد  .و یادگیری کامل ترمی شود ) .
وقتی دانش آموز کلمه را دید و ته توضیحات معلم درتاره ی کلمه گوش داد  ،معلم کلمه
کن  .اما دانش آموز نتاید تالفاصله کلمه را در دفترش تنویسد .
را از روی تاتلو پاک می د
تلکه از او خواسته می شود تا تگوید :
= کلمه ی روی تاتلو چه تود؟
= صدای « ِا » تا چه حرفی نوشته شد؟
= صدای « س » تا کدام شکل نوشته شده تود؟ و...
این پرسش و پاسخ و توضیح خواستن از دانش آموز مورد نظر ترای این است که تتواند
شکل ظاهری کلمه ی « تعثت » را درذهن خود مجسم کند  .ته همین دلیل وقتی کلمه از
روی تاتلو پاک شد  ،مکث صورت گرفت تا این اتفاق رخ دهد  .لذا پس از توضیحات و
تررسی شکل کلمه ی پاک شده  ،از دانش آموز خواسته می شود حاال کلمه را تنویسد .
انجام دادن چنین فعالیتی دانش آموزانی را که مشکل نوشتاری دارند  ،امیدوار می سازد
 .اتفاقا ارتتاط آموزشی خوتی تین معلم و دانش آموز ترقرار می کند  .اتفاقا این گروه از
 .لذا وقتی
دانش آموزان کم تر درتاره ی شکل کلمه تا معلم ارتتاط ترقرار می کنند
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درتاره ی کلمه و شکل آن صحتت شود و تحلیل مناستی صورت پذیرد  ،موجب می شود
دانش آموز شناخت عمیقی از واژه ها پیدا کند و هم چنین تا معلم ارتتاط پیدا کند .
اؼلب مشاهده می شود دانش آموزان وقتی کلمه ای را می خوانند  ،نمی توانند درتاره ی
آن کلمه حرؾ تزنند  .یعنی توانایی تررسی شکل ظاهری کلمه را ندارند  .نمی دانندکه تا
دیدن کلمه تاید چه چیزی درتاره ی آن تگویند  .لذا انجام چنین فعالیت هایی  ،توانایی
تحلیل کردن را در دانش آموزان رشد می دهد .
نکته :
ممکن است تعضی ها فکر کنند این عمل معلم  ،دانش آموز را از تالش و سعی در
یادگیری واژه ها تاز می دارد  .شاید تگوید هر وقت مشکلی داشتم معلم خود می گوید .
حال این که همه می دانیم  ،دانش آموز در زمان نوشتن واژه ها دقت و توجه تیش تر ی
را نستت ته خواندن و یا پاسخ دادن پرسش ها و  ...در زتان آموزی دارد  .زیرا می
خواهد از شکل درست کلمه مطلع شود  .آماده است که ته او گفته شود  ،آیا درست فکر
می کند و یا نه .
اما نکته ای که نتاید فراموش شود این است که تاید قتل ازرسیدن ته مرحله ی امال
نویسی ،
دانش آموزان این گروه تا انجام دادن فعالیت ها وتمرین های مناسب در زمان تدریس
خواندن و نوشتن متن درس و مرور آن در کالس و انجام دادن تکلیؾ شب و  ...اشکال
ها ته اندک ترسد  .نتاید رفع اشکال های نوشتاری دانش آموزان آن هم در حجم وسیع
ته این مرحله از آموزش ترسد  .اگر ته این مرحله رسید چاره ی کار ترای رفع اشکال
همین است  .التته تاید توجه داشت تشخیص این عمل تا معلم است نه دیگران .
التته همچنان عده ای از افراد ته هرشیوه ای راهنمایی کردن دانش آموزان را در مرحله
ی چهارم ( ساعت گفتن امال ) تا تردید می نگرند  .ته اعتقاد این افراد کنترل کردن و
راهنمایی  ،آن ها را متکی ته معلم و دیگران تار می آورد  .واز طرؾ دیگر هم  ،خود
تاوری واستقالل آن ها را در نوشتار می گیرد .
لذا در چنین کالس هایی رسیدن ته مرحله ی توانایی نوشتاری و تر طرؾ شدن اشکال
امالیی زمان تر تود  .گاهی تا سال تحصیلی تعد هم چنان ادامه داشت  ( .التته ته شرطی
که در سال تعد همان شیوه ها تکار ترده شود  .در ؼیر این صورت ماندگار خواهد تود .
)
حال آن که تاید ته این نکته توجه داشت  ،اقدام چنین کاری از طرؾ معلم اوال ترای این
دسته از دانش آموزان در کالس ترای « آموزش امال » است .
تنا تراین همان طور که خواندن واژه ها را تا تکارگیری شیوه ها ی مختلؾ آموزش می
دهیم و تکرار می کنیم  ،مثال :
= کلمه هاو عتارات را تلفظ می کنیم از دانش آموزان می خواهیم همان را تکرارکنند .
= اگر اشکالی درتلفظ آن ها وجود داشته تاشد  ،مجددا خواسته می شود تا خواندن
عتارات و کلمه ها را تکرار کنند .
= می خواهیم ته خواندن دیگران توجه کنند  .سپس خواندن را تکرار نمایند .
= می خواهیم تا اعراب گذاری تلفظ را اصالح کنند  .و ...
پس تاید نوشتن واژه ها را هم تا شیوه های مختلفی ته آن ها آموزش داد  .زیرا نتاید چشم
 .تناتراین هرزمان که کلمه ای
دانش آموزان در اتتدایی تا شکل ؼلط کلمه آشنا شود
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آموزش داده می شود و دانش آموزان مهارت می یاتند که تتوانند تخوانند و تنویسند ،دیگر
نیازی ته این راهنمایی ها ندارند .
اگرمراحل رفع اشکال نوشتاری ازهمان اتتدا ته خوتی انجام پذیرد  .موجب می شود در
تخش هایی  ،راهنمایی کردن ها و انجام دادن تمرین ها کاهش یاتد  .اما این تدان معنی
نیست که نستت ته مرحله ی چهارم  ،دیدگاه منفی داشته تاشیم  .در صورتی که این
مرحله از آموزش امال تسیارحساس  ،فنی  ،تااهمیت و ماندگارتراز دیگر مراحل آموزش
امال ست .
در طول چند سال نظارت از مدارس (حداقل تیست سال ) این روش ها در کالس های
مختلفی مورد استفاده قرارگرفت  .دانش آموزان زیادی پس از حداکثر دو ماه  ،پیشرفت
چشمگیری داشته اند  .حتی در تعضی از کالس ها ته دلیل کسب مهارت نوشتن  ،این
گروه سرآمد دیگران شدند  .زیرا تا چنین آموزشی  ،یادگیری صوری نخواهد تود  .تلکه
تا تجزیه و تحلیل کردن ترروی کلمه ها و قراردادها  ،حافظه ی دیداری و شنیداری دانش
آموزان تخوتی تقویت می شود  .اتفاقا این دسته از دانش آموزان پس از رسیدن ته
توانایی الزم  ،دیگر نیازی ته راهنمایی درمرحله ی نوشتن امال نداشتند .
 دانش آموزانی که مشکل امالیی دارند  ،تهتر است درهنگام نوشتن متن امال در جایی
قرار تگیرند که معلم تتواند ته موقع  ،نوشتن هرکلمه ای را درآن ها کنترل کند  .تا
درصورت تروز اشکال نوشتاری  ،راهنمایی الزم ته عمل آید .

چه سود چون دل دانا و چشم تینا نیست
( حافظ )

سرای مدرسه و تحث علم و طاق و رواق

در تصحیح امال ی دانش آموزان  ،نکاتی تاید رعایت شود  .مانند :
 امالیی که ته طور کامل توسط دانش آموزان نوشته می شود و ترای ارزش یاتی هفتگی
است  ،توسط معلم تصحیح شود  .تصحیح امال تاید تا حضور دانش آموز تاشد  .دانش
آموز تاید روی صندلی در کنار تصحیح کننده و یا معلم تنشیند .
 در هنگام تصحیح امال  ،معلم تاید متن امالیی را که دانش آموز نوشت  ،ته کمک خو د
دانش آموز  ،سطر ته سطر تررسی کنند  .و در این تررسی  ،تاید امالی دانش آموز را تا
متن اصلی امال که معلم تهیه کرده تود مطاتقت دهند .
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 ضمن تصحیح و مطاتقت دادن متن امال  ،در صورتی که ته اشکالی ترخوردند  ،اگرنیاز
تود معلم تاید راهنمایی های الزم ترای نوشتار درست آ ن واژه و ؼیره را ته عمل آورد .
( ممکن است این راهنمایی ها  ،شفاهی و یا کتتی تاشد  ) .التته گاهی در هنگام مطاتقت
دادن امالی نوشته شده ی دانش آموز تا متن اصلی امال  ،دانش آموز خود ته اشکال
نوشتاری اش پی می ترد  .این توجه کردن  ،تسیار تا ارزش است  .اگر ته گفت و گو ی
دو جانته ی تین معلم و دانش آموز ختم شود اثر ماندگارتری دارد .
 توصیؾ مناسب از نتیجه ی کار و ارائه ی تازخورد و معرفی راه های جدید و موثر
ترای ترطرؾ شدن اشکال نوشتاری دانش آموز  ،تاید تا آرامش واط مینان خاطر تیان
شود  .خصوصا درارائه ی تازخورد  ،نتایدموجتات نارضایتی دانش آموزرا فراهم سازد .
نکته هایی که گوشزد می شود تاید زمینه را ترای آموزش و یادگیری هموار سازد .
 ترای تاال تردن حس اعتماد ته خود و نشان دادن توانایی های نوشتاری دانش آموز ،
الزم است در تو صیؾ نتایج کیفی کار  ،آن دسته ازکلمه ها و عتارت هایی را که ارزش
امالیی داشتند و توسط دانش آموز ته درستی نوشته شده است  ،ترجسته و شاخص شود
 .و اعالم
گردد که چه خوب از عهده ی نوشتن آن ها ترآمده است .
 ترای نشان دادن اثرات انجام دادن فعال یت های امالیی دانش آموز  ،اعم از خواندن و
نوشتن  ،الزم است در هر قسمتی ازامالی خود که توانسته تود ترمشکل امالیی خود فائق
آید  ،و یا توانسته است کلمه های دشواری را ته درستی تنویسد  ،کتتی و یا شفاهی ته او
گفته شود :
 چون در خواندن متن درس ها دقت کردی و تمرین های نوشتاری را ته درستیب خوتی کلمه ها و عتارت ها ی جدید و دشوار را
انجام دادی  ،تاعث شد که بتوانی ه
( دانش آموز از این طریق  ،از روند رشد خود مطلع می شود ) .
تنویسی .
 تاید تراساس میزان توانایی فردی  ،قضاوت درمورد درست نوشتن امالی کلمه ها
صورت پذیرد  .در هرامال تاید نتایج کار دانش آموز نستت ته نوشته های قتلی او مقایسه
شود  .تا مشخص گردد چه اندازه پیشرفت کرده است  .پس تاکید تراین است که کار هر
فرد تا خودش مقایسه شود  .نه تا دیگری  .حتی در جمع تندی و نتیجه گیری از میزان
رشد نوشتاری  ،ته تعداد واژه هایی که درست نوشته است تیش تر پرداخته شود  .مثال
در توصیؾ ته دانش آموز اعالم شود :
دانش آموز عزیز  ،از «  » 250کلمه ی متن امال  » 210 « ،کلمه را ته درستی
نوشتی .
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 تا توجه ته این که در زمان تصحیح امال  ،دانش آموز عالوه تر دقت در مقایسه ی کار
خود تا متن اصلی  ،آمادگی تیش تری ترای یادگیری و رفع اشکال نوشتاری دارد  .الزم
شود که دانش آموز ؼلط
است توسط معلم وقت تیش تری صرؾ تررسی کلمه هایی
نوشته است .زیرا هم تاید تا متن امال و یا کتاب درسی مطاتقت دهند  .و هم این که ضمن
گفت وگو در تاره ی آن ها  ،تا توجه ته نوع اشکال در پایان تصحیح  ،تازخورد مناسب
ترای رفع هر نوع از اشکاالت داده شود  .خصوصا الزم است نحوه ی انجام فعالیت های
تازخوردی و دلیل آن ترای دانش آموز تخوتی توضیح داده شود .
اؼلب اوقات در زمان تصحیح امال کارهای ؼیرضرور ی و تی ثمرکه ارزشی در رفع
اشکال نوشتاری دانش آموزان ندارد انجام می گیرد  .تاید تطور جدی از آن ها خ ودداری
شود .
عادت های نادرست در تصحیح امال :
- 1خط قرمز کشیدن روی کلمه های ؼلط و یا زیرآن  ،کاری نا مناسب است  .متاسفانه از
گذشته های دور ته عنوان عادت درآمده است و از قتل معمول تود .
این اثرگذاری روی ورقه  ،نگاه هر تینده ی دیگری را ته خود جلب می کند  ،حتی اگر
دانش آموز نخواهد چنین اتفاقی رخ دهد  ،دیگران آن را تا یک نگاه می تینند .
- 2ته رخ کشیدن ؼلط های نوشتاری در تراترحجم زیاد کلمه هایی که درست نوشته شد .
در صورتی که تاید ته آموزش آن پرداخت و دلیل ؼلط نویسی کلمه ها را جستجو کرد .

- 3
 .چه

نصیحت کردن  ،پنددادن  ،اندرز گویی ته دانش آموزانی که ؼلط امالیی دارند
شفاهی و یا کتتی  ،مثال :
پسرم  ،دخترم  ،تاید دقت کنی  ،این کار عیب است!تیش تر توجه کن! چرا حواست را جمع نمی کنی ؟ممکن است دیگران مسخره ات کنند ! و...تاید توجه داشت  ،رشد در امال ویا تر طرؾ کردن اشکال نوشتاری در اتتدایی تا پند و
اندرز صورت نمی گیرد  .تلکه تاید امال کلمه ها را خود یاد تگیرد  .و شرایط مطلوب را
ترای یادگیری امال توسط دانش آموز  ،فراهم ساخت .

- 4
مورد سرزنش قراردادن دانش آموز درجمع دیگران و یا در حضور تزرگ تر ها که  ،تو
همیشه چنینی  ،تو حتی قادر ته نوشتن کلمه های تکراری و ساده نیستی  .و ...حال آن
که تروز اشکال نوشتاری در کالس درس گاه گاهی طتیعی است .

- 5
نتیه کردن دانش آموز در تراتر ؼلط های امالیی  ،اعم از  ،زتانی  ،شأنی و...که مردود
است.
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- 6
ورد سرزنش و اتهام قراردادن خانواده های دانش آموزان  .مثال گفته شود :
چون خانواده های شما تی توجه اند  ،چنین اشکال هایی در نوشتار شما وجود دارد .
در صورتی که خانواده قا در ته آموزش نیست  .التته اگرقرار تاشد خانواده ته نظارت
کردن
کارها تپردازد  ،نیاز ته راهنمایی معلم دارد  .امال را فقط معلم می گوید  ،نه خانواده ،
زیرا آن ها از اهداؾ امال فقط نوشتن را می دانند .

- 7
افزودن ته حجم تکلیؾ ته عنوان جریمه دادن در مقاتل ؼلط نویسی در امال .

- 8
چند تار از روی هریک از ؼلط های امالیی نوشتن .
اؼلب در کالس ها مشاهده شد که تمرین کردن ؼلط های امالی ی ته عنوان تازخورد و
راهکار مفید و مناسب تکار گرفته می شود  .درصورتی که این کار  ،اثر مطلوتی ندارد .
زیرا فرا وان دیده شد  ،که همان کلمه ها را دانش آموز در متن امال ی تعدی هم ؼلط
نوشته است  .تاید توجه داشت تعضی ازکلمه ها  ،نیازی ته تمرین دوتاره نویسی ندارند .
گاهی ممکن است ؼلط نویسی کلمه ها ته دلیل دقت نکردن و یا ساده تودن و از قلم
افتادن و یا سمعی و  ...تاشد .

- 9
نوشتن عتارت های نومیدکننده  ،نامناسب و تخریب کننده ی ذهن کودک در پایان ورقه ی
امال  ،که ؼلط های نوشتاری داشته تاشد  ( .گاهی درامال هایی که ؼلط نوشتاری نداشتند
هم  ،چنین عتارت های نامناسب دیده شد  ) .مانند  :خیلی تد  ،تسیار تد  ،تد نوشتی ،
دقت نکردی  ،حواس پرت هستی  ،توجه نداری  ،آخر تاکی و ...
 - 10خط کشیدن روی تمام متن امالی دانش آموز  ،ته دلیل داشتن اشکال های نوشتاری
زیاد
و گاهی نوشتن عتارت  :ؼیر قاتل تصحیح .

11
نوشتن شکل صحیح کلمه ها توسط تصحیح کننده  ،روی کلمه هایی که دانش آموز آن
را ؼلط نوشته است  .درصورتی که تایدزمینه را ترای اصالح و تؽییردر نوشته ی اولیه
ایجاد کرد  .اما متاسفانه  ،نوشته های در دفترشان ته عنوان یک سند خطا  ،خود نمایی
می کند  .و ترای همیشه تاقی می ماند  .اتفاقا فراوان دیده شدکه این دسته از دانش
آموزان در چنین شرایطی از نگاه کردن ته کار نوشتاریشان توسط دیگران رنج می ترند
 .درصورتی که تاید شرایطی را فراهم سا خت تا پس از تصحیح متن امال  ،دانش آموزان
تا مطاتقت دادن و توضیحات تصحیح کننده  ،ته اصالح کردن ؼلط های امالیی خود
تپردازند .
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وقتی درقتال انجام فعالیت نوشتاری دانش آموز  ،چنین کارهای منفی ارائه شود  ،فقط
یأس و نا امیدی را تقویت می کند  .دانش آموز اعتماد ته نفس خود را از دست می دهد .
از طرفی وقتی تازخورد مناستی ارائه نشود  ،این نوع ؼلط نویسی ادامه دارد  .زیرا حتی
زمانی که دانش آموز از روی م تن درس ها رونویسی می کند و یا از روی کلمه های
دشوار چند تار می نویسد  ،تاز هم شکل ؼلط کلمه را درنوشتار خود انتقال می دهد .
پس تاید فعالیت هایی را ترای آنان تعیین کرد که انجام دادن آن ارزش امالیی داشته تاشد
 .تناتراین تاید روش از روی هرکلمه ی ؼلط چند تار نوشتن را تطور جدی حذؾ کرد .
زیرا نتیجه ی این روش  ،تی رؼتتی در انجام کار ،عجله در هنگام نوشتن و اضطراب را
همراه دارد  .تاید دانش آموز را قتل از نوشتن متن امال  ،ته کمک تازخورد های مطلوب
ترای نوشتن آماده کنیم .
ترای آگاه شدن از چگونگی اجرای روش ها و میزان پیشرفت دانش آموزان در امال
نویسی،
چند نمونه از متن امال دست نوشته ی دانش آموزان در مدارس شهری و روستایی ،
تدون ذکر نام آن ها و مدارس شان ارائه شد  .نکته ی قاتل توجه این است که وقتی تا
اشکال نوشتاری دانش آموزان در این کالس ها روترو شدم تا همکاری معلم ان محترم
کالس ها ،
روش ها ی پیشنهادی ته دقت در مورد دانش آموزان تکارگرفته شد  .درتازدید های
مکرری
که از مدرسه داشتم دائما تا معلمان  ،مشورت صورت می گرفت .
این پیگیری ها در مورد روش آموزش  ،عاملی گردید تا دانش آموزان فراوانی تتوانند
بخوتی در نوشتن امال  ،پیشرفت کنند  .گاهی در کالس هایی این پیشرفت ته صد در صد
هم رسیده تود .
دریکی از کالس ها  ،در ماه آذر ته دانش آموز پایه پنجمی ترخوردم که تخاطر ضعؾ
شدید نوشتاری و کسب نمره ی « صفر » درس امال ،در امتحان نهایی خرداد سال قتلش
مردود شده تود  ( .امتحان پایه ی پنجم اتتدایی درآن زمان ها نهایی تود  .که طرح سوال
آن از ته عهده ی اداره ی آموزش وپرو رش منطقه تود  ) .تا آن که مردود ی تود اما
درامتحان نوتت اول (آذر ماه ) سال جدید هم نمره ی صفرگرفته تود  .تا توجه ته ارتتاط
خوب تین ما و معلم  ،روش ها و راه حل ه ای پیشنهادی تا دقت کافی درتاره ی او
تکارگرفته شد  .تا این که توانست در امتحان نوتت دوم همان سال آن قدر پیش ترود که
تخش فراوانی از کلمه ها را درست تنویسد  .لذا تا محاسته ی دوازده ؼلط امالیی  ،نمره
اش «  » 8شد  .فعالیت ها درتاره اش ادامه یافت  .تا نوتت سوم امتحانات رشد او
ب طوری که در خرداد ماه آن سال ( ) 13 67توانست در امتحان نهایی
چشمگیرتر شد  .ه
پایان سال  ،متن امال را تدون ؼلط تنویسد  ( .نمره ی تیست گرفت ) .
در پایان تاید گفت آیا تا ته حال ازخود سوال کرده ایم :
= چرا وقتی دانش آموز  ،از مجموع ( ) 300 ، 200کلمه  ،فقط تیست کلمه را ؼلط
تنویسد ناتوان می نامیم ؟ ( در ارزش یاتی نظام قتلی این دانش آموزان مردود تودند ) .
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= واقعا دلیل منطقی آن چیست؟ ( چقدر ته درست نوشتن کمک می کند ) .
= آیا صرفا توجه ته تعداد ؼلط ها  ،یک اصل ؼیر قاتل تؽییر است؟
= تکلیؾ آن همه کلمه هایی را که دانش آموز درست می نویسد چیست ؟ و...

فصل سوم

سخن هر چه گویی  ،همان

نگر تا چه کاری  ،همان تدروی
تشنوی

(
فردوسی )
نقد و تررسی نمونه امالی دانش آموزان اتتدایی

1

-امالی دست نوشته ی دانش آموز « نمونه الؾ » ( متن عینا از کتاب درسی )
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نقد و تررسی امالی نمونه ی « الؾ » (متن ترگرفته از کتاب فارسی قتل از سال ) 1381
نوع اشکال نوشتاری دانش آموز و دلیل آن ته شرح زیر است :
 - 1کلمه های « دروؼگو»  « ،دروغ »  « ،از قضا » در این متن  ،ته شکل های
مختلؾ امالیی ؼلط نوشته شد  .مانند  :درؼگو  ،درق  ،درغ  ،ؼضا .
این نوع از اشکال نوشتاری حاکی از آن است که وقتی دانش آموز متن امال را می
ب موقع معلم
نوشت  ،کنترل و راهنمایی صورت نگرفت  .حال آن که ممکن تود تا تذکر ه
وارائه ی یک کلمه ی هم خانواده در زمان گفتن امال  ،حداقل دانش آموزکلمه ی «
دروؼگو » را در یک متن ته دو صورت نمی نوشت .
این نوع ؼلط نویسی دانش آموز  ،نشان می دهد که « یک صدا و چند شکلی » را
تشخیص نداده است  .دلیل تروز این نوع از اشکال  ،ضعؾ در « حافظه تصری » می
تاشد  .زیرا دانش آموز در نوشتن یکی از کلمه های « دروغ »  ،ته جای حرؾ « غ »
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 ،از حرؾ « ق » و در نوشتن کلمه ی « قضا » ته جای حرؾ « ق » از حرؾ « غ »
استفاده کرد .
 - 2ترتلفظ درست تعضی از کلمه ها تسلط ندارد و یا این که تخوتی تلفظ کلمه ها را
تشخیص نمی دهد  .مانند  :کلمه ی « چوپانی » که تصورت « چویان » نوشته شد
.
این نوع از ؼلط نویسی ته دلیل اختالل و یا تروز اشکال در « حساسیت شنیداری »
است  ( .وقتی حرفی را دانش آموز درکلمه حذؾ می کند  ،اؼلب ته دلیل تد تلفظ کردن و
یا سمعی است ) .
 - 3درمتن امال  ،کلمه ی « آمد » دوتار تکرار شد  .هر تار عالمت ( مد) از قلم افتاد  .در
دیگرکلمه های این متن نیز عالمت ( مد ) تکار نرفت تا قضاوت درست تری ارائه
شود .اما ته نظر می رسد دانش آموز قانون صدای « آ » را در اول کلمه فراموش
کرده تاشد  .التته فهم این قانون چندان مشکل نیست  .لذا اگردر موقع نوشتن اولین
کلمه ی «آمد» ته اوتذکر ویا توضیح داده می شد مسلما درکلمه ی دوم عالمت «مد»
را درست می نوشت.
این نوع از اشکال را « آموزشی » می نامند .
 - 4درسطر دوم متن امال  ،کلمه ی « گوسفندان » ؼلط نوشته شد  .درقسمت تعدی امال ،
این کلمه از قلم افتاد  .اما می توان گفت ؼلط نویسی این کلمه ته چند دلیل زیر است .
مانند :
 ممکن است دانش آموز در حروفی که یک شکل دارند اما چند صدایی هستند  ،مشکل
داشته تاشد  ( .حرؾ « واو » را تا صداهای مختلؾ « ا ُا  ،او ِ ،و » فراموش کرده
است  ) .زیرا دراین کلمه حرؾ « واو » را ننوشت  .تناتراین مشکل « آموزشی »
دارد .
 از آن جا که کلمه ی « گوسفندان » ترای پایه ی دوم اتتدایی  ،کلمه ی تزرگی است ،
لذا دانش آموز قادر نتود اجزای کلمه را در ذهن خود کنار هم نگهدارد  .می توان
ب خاطر « دیدحرکتی» می تاشد .
گفت تروز این مشکل ه
 ممکن است دانش آموز از نظر تلفظ مشکل داشته تاشد  ( .یا ممکن است لهجه ی
محلی هم د خالت داشته تاشد  .زیرا این امال از دانش آموز مدرسه ی روستایی است .
) چنین مشکلی « حساسیت شنیداری » است .
یادآوری :
تهتر تود هنگام نوشتن امال  ،از دانش آموز خواسته می شد این کلمه را نگاه کند  .و
تاتانی  ،کلمه ی « گوسفندان » را تخواند  .حتی اگرالزم تود  ،گفته می شد این کلمه را
جز کند  .تا تتواند تا تررسی هجی  ،اجزای کلمه را تشخیص دهد .
 - 5دانش آموز  ،در تیش ترکلمه ها  ،تعداد نقطه وجای آن در حروؾ را تشخیص نداده
است  .این عمل نشان می دهد اوتسلط کا فی در مقایسه ی حروؾ تا یکدیگر را ندارد .
درمتن امال کلمه هایی مانند  « :چوپان »  « ،نجات »  « ،سوی » ته صورت «
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چویان »  « ،نخات »  « ،شوی » نوشته شده است  .این نوع اشکال امالیی را
اصطالحا « دقت » می نامند .
 - 6درسطرآخر متن امال  ،عتارت هایی مانند  « :فریاد زد »  « ،گرگ گوسفندان او را درید
 » .از قلم افتاد ه است  .ته نظر می رسد متن تا سرعت خوانده شد  .و یا این که دانش
آموز تسیار ُاکند نویس است  .اما آن چه تیش تر ته چشم می آید این است که دانش آموز
فرصت پیدا نکرد تا تتواند در جریان نوشتن و یا پایان کار  ،یک تار هم که شده است ،
ته تررسی آن چه نوشته است تپردازد .
تناتراین الزم تود ترای جلو گیری از تروز چنین اشکالی ته دانش آموز در هنگام نوشتن
امال  ،تذکر داده می شد تا نوشته اش را تخواند  .تاید دقایقی وقت داشت تا کلمه ه ای از
قلم افتاده را تنویسد  .ته دلیل این که همه ی کلمه های از قلم افتاده در این متن مشکل
نیستند  .مسلما دانش آموز می توانست تعضی از آن ها را درست تنویسد  .کلمه هایی
مانند  « :ماند »  « ،او را »  « ،گرگ »  « ،زد »  ،چندان مشکل نتود .
التته این اشکاالت نشان می دهد که دانش آموز در « شنیداری » مشکل دارد  .ته همین
دلیل است که کلمه ها را از قلم می اندازد  .اما این ضعؾ ها راهکار مناسب خود را دارد
 .که در ادامه گفته خواهد شد .
نکته  :ما ته عنوان معلم و یا هر تزرگتر دیگری  ،در امال نویسی دانش آموزان  ،ته
نوشته های آن ها نیاز داریم  .نه آن چه را که نمی نویسند !!!
پس نتاید امال نویسی زمینه را ترای ایجاد یاس و نا امیدی دانش آموز فراهم سازد  .زیرا
وقتی کلمه ای ؼلط نوشته شود  ،تا ؼلط گیری کلمه ها در نوشته اش ته نوعی اشکال
های نوشتاری دانش آموز ته رخ او کشیده می شود .
در پایان این تررسی  ،می توان گفت این دانش آموز  ،همه نوع اشکال های نوشتاری
دسته تندی شده را دارد  .مانند :
 - 1تشخیص در شناخت تلفظ درست کلمه ها (خواندن و شنیداری )
 - 2تسلط نداشتن در تشخیص « یک صدا و چند شکلی ها » ( دیداری )
 - 3فراموش کردن قرار دادهای زتانی کلمه ها ( آموزشی )
 - 4تشخیص اجزای حروؾ مانند  :دندانه  ،نقطه و ( ...دقت )
نکته ی مهم :
درست است که نقدارائه شده دراین مجموعه ترای نتایج حاصل ازهرامال تراساس «ارزش
یاتی کمی» یعنی همان معیارنمره گذاری است که در سال های گذشته معمول تود  .اما نتایج
مفیدی که تکارگیری فعالیت ها ی پیشنهادی دارد  ،می تواند ترای رفع اشکاالت نوشتاری
تسیار مفید تاشد .
تاید تدانیم « شناخت مشکل نوشتاری دانش آموز» و « ارائه ی تازخورد و تعیین فعالیت
های مناسب » ته نوع ارزش یاتی تستگی ندارد  .زیرا انجام ارزش یاتی تا هر رویکردی
می خواهد ته ارزشیاب اطالعات تدهد  .پس در ارزش یاتی تاید ته سه نکته ی مهم توجه
داشت :
= شناخت نوع اشکاالت دانش آموز
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= ارائه ی تازخورد مناسب از جانب معلم
= تعیین فعالیت هایی ترای تمرین کردن دانش آموز
سعی شد ه است درامالی شماره ی ( )8و ( )9تطور ویژه ته ارزش یاتی تا رویکرد «
توصیفی » پرداخته شود .

برای رفع اشکال هایی امالیی این دانش آموز چند
بازخورد پیشنهاد شد که درکالس اجرا گردید .
ترای مدتی طوالنی  ،دانش آموز درهنگام آموزش متن فارسی  ،در خواندن
پیشنهاد
- 1
شد :
مانند
ًا
متن و تلفظ کلمه ها و ...مستمرا تکار گرفته شود  .تا در اثر این مشارکت فعال و تکرار
مناسب  ،عالوه ترآشنایی تا تلفظ درست واژه ها  ،کنترل ته موقع هم از نحوه ی تلفظ او
صورت پذیرد  ( .کار مستمر  ،عادت مطلوب ایجاد می کند ) .
تاید در هنگام روانخوانی متن درس ،فعالیت های مختلفی انجام می دا د  .نتاید فقط صرفا
- 2
خواندن از روی متن درس تاشد  .تلکه عالوه تر خواندن و کنترل از کار او در درست
خوانی واژه ها  ،دانش آموز تاید :
 ته معنی کردن واژه ها ی جدید هردرس .
 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 .
 تیان یک جمله ی شفاهی ترای کلمه های جدید و ادامه دادن همان جمله ی شفاهی تا
این شرط که هر تار کلمه ی دیگری را ته آن اضافه کند .تا عالوه تر تقویت مهارت درک
مطلب  ،تسلط تیش تری از واژه ها پیداکند .
تاید ترای مدتی طوالنی  ،تمرین هایی در تکلیؾ شب ارائه شود که تازخورد ترای رفع
- 3
ؼلط امالیی دانش آموز تاشد  .مانند :
 تاال تردن « دقت » از طریق مقایسه ی کردن شکل حروؾ ته کمک نقطه گذاری ا عم
از تعداد نقطه و یا جای آن در حروؾ  .مانند نقطه گذاری در این حروؾ که اتتدا یکی
است ،
اما تا نقطه گذاری تؽییر می کنند  .مانند  :ح ح ح ح  ،ر ر ر ...
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 ساختن کلمه های متفاوت تا تؽییردر نقطه گذاری و یا افزودن اجزایی در حروؾ کلمه
ها مانند  :رور  ،رود  ،حارک  ،کرم  ( ... ،زور  ،روز  ،زود  ،خارک  ،چارک  ،گرم
و) ...
 مقایسه ی کلمه های هم آوا تا شکل متفاوت  ،مانند ( :خیش  ،خویش )  ( ،خوار ،
خار )  ( ،قضا  ،ؼذا ) و...
 درک راتطه ی معنایی کلمه های هم آوا مانند  ( :خواست  ،خواست )  ( ،حیاط  ،حیات
)
 تشخیص کلمه هایی تا قرادادهای جدید در هردرس،
 استخراج کلمه هایی که حروؾ هم صدا ویا چند صدا دارند  .و ....
- 4ترای تقویت درتوالی شنیداری الزم است در زمان روان خوانی متن درس و هم چنین
فعالیت های نوشتاری  ،گروه خوانی و گروه نویسی (اسمیه ویا فعلیه ) مورد توجه
قرار گیرد  .کلمه ته کلمه خواندن متن درس و نوشتن  ،این مشکل را تشدید می کند .
- 5در زمان تصحیح امال و مطاتقت دادن دست نوشته تا متن اصلی  ،تاید ته خوتی
درتاره ی ویژگی های درست کلمه ها ی ؼلط نوشته شده تذکرداده شود  .درصورتی
که الزم تاشد  ،تازخوردکتتی در زیرورقه اش نوشته شود  ( .معلم نتاید شکل درست
کلمه را در تصحیح  ،تاالی کلمه ها تنویسد  .زیرا تا این نوشتن فکر می کند کارش را
در تصحیح امال تمام کرده است  .تلکه تاید دانش آموز خود تا مطاتقت دادن دست
نوشته اش تا متن اصلی  ،ته اشکاالت خود پی تترد و دلیل آن را تفهمد ) .
یادآوری :
تا تکارگیری روش ها ی پیشنهادی  ،دانش آموز پس از دو ماه انجام دادن فعالیت ها
پیشرفت چشمگیری داشت .

2

.......................................................................................................
.............................
اشکال های امالیی چهار نوع اندکه عتارتند از  :شنیداری  ،دیداری  ،آموزشی  ،دقت

نمونه ی « ب » امالی دست نوشته ی دانش آموز،اشکال نوشتاری

93

قتل ازتکارگیری روش های رفع

نقد و تررسی امالی نمونه ی « ب »
نوع اشکال نوشتاری دانش آموز و دلیل آن ته شرح زیر است :
 - 1در تشخیص تلفظ درست واژه ها  ،کامال اشکال دارد  .کلمه هایی مانند :
پرتانه  ...سوراخ
اتریشن  ...پروانه
اتریشم
...
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سوالخ

ناخ ...
نخ
تتریل ...
می دانی  ...تتدیل
می دانید
کرما  ،درمتن امال ؼلط نوشته شد .
محمولی  ...کرم ها
معمولی
این اشکال های نوشتاری نشان می دهد دانش آموز  ،در تلفظ کلمه ها تطور جدی مشکل
دارد  .کلمه را تسیار تد و نادرست تلفظ می کند و یا حتی ممکن است کلمه ها را خوب
نشنود  .یعنی « حساسیت شنیداری » تسیارکم است .
 - 2کلمه هایی که دارای یک صدا وچند شکل اند را درسطح وسیعی درک نکرده است  .زیرا
مهکم )
کلمه های زیادی از این گروه را ؼلط نوشته است  .مانند  ( :محکم
لتیؾ )
تتیعی ) ( لطیؾ
هریر ) ( طتیعی
(حریر
می توان ته راحتی قضاوت کرد که دانش آموز کلمه هایی تا یک صدا و چند شکلی را
نمی شناسد  .تعضی ازکلمه هایی را که از این گروه درست نوشت ته این دلیل است که
متن این امال عینا از متن کتاب درسی و تدون تؽییرات ارائه شده است و دانش آموز ته
احتمال زیاد آن ها را طوطی وار حفظ توده است  ( .این اشکال ها از گروه « دیداری »
است ) .
 - 3اشکال نوشتاری از نوع « آموزشی » هم ؾراوان در متن دیده می شود  .ته نظر می
رسد دانش آموز قرار دادهای زتان آموزی را فراموش کرده است و یا نمی داند  .مانند :
 وقتی در کلمه ای صدای « ا ُا » شنیده است آن را تا حرؾ « واو » نوشته است .
کوشته و...
توخم  ...کشته
مانند  :تخم
 تکارگیری نادرست کسره در صفت و موصوؾ و یا مضاؾ و مضاؾ الیه .
قتل )  ...ترگه ( ترگِ )
داستان )  ...اتریشنه (
مانند  :داستانه (
اتریشم )  ...قتله ( ِ
ِ
ِ
- 4این اشکاالت نشان می دهد  ،نتاید یک راه را ترای یادگیری امالی کلمه ها تکار ترد  .و
هم چنین نتاید نوشتن امال توسط دانش آموزان را فقط تا هدؾ ارزش یاتی ازآموخته ها و
تعیین میزان توانایی آن ها قلمداد کرد  .زیرا اگر تا این رویکرد ادامه یاتد  ،اثرات منفی
و ماندگار را در دانش آموز ته همراه دارد  .تجرته ی سال ها معلمی نشان داد  ،وقتی
دانش آموز کرارا کلمه ها را ؼلط تنویسد  ،تی توجهی و ؼلط نویسی در او ته صورت
عادت در می آید .
در این امال  ،دانش آموز ته نقطه ای رسید که ساده ترین کلمه ها مانند  « :آیا » « ،
ترگ » را ؼلط نوشته است  .حال این که دانش آموز صداهای زتان فارسی را می شناسد
 .حروؾ زیادی را ته درستی درکلمه ها تکارترده است  .حتی توانسته است کلمه هایی
مانند  « :ؼذا»  « ،می گذارد » و ...را حفظ کند  .و یا یاد تگیرد  ( .ته همین دلیل گؾته
می شود تاید ته آموزش توجه داشت ) .
 - 5تزرگ ترین مشکل این دانش آموز درنوشتار را می توان از دست دادن حس اعتماد ته
خود دانست  .که تخوتی درنوشته ی دانش آموز مشهود است  .التته تکار گیری ؼیر
معمول کلمه های تکراری  ،یک از عوامل اصلی تروز این مشکل است  .در متن این
امال  ،کلمه ی اتریشم ( )10تار تکرار شد و کلمه ی کرم های ( ) 6تار  ،که اتفاقا دانش
آموز در تشخیص شکل درست ناتوان تود  .وآن ها را ؼلط نوشت  .وقتی در یک امال،
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مجموعا ( )16تار نتواند دو کلمه را تنویسد  ،حتی خودش ته خودش خواهد گفت  :تو
نمی توانی !!!
یادآوری  :وقتی متن امال :






کوتاه انتخاب شود .
متناسب تا زمان کالس درس تاشد .
حجم متن امال تا توان جسمی و فکری کودک هم خوانی داشته تاشد .

شروعی جذاب و پایان ی خوشایند داشته تاشد  .و ...می تواند شرایطی را ترای
کنترل ،
نظارت و راهنمایی معلم هم ایجادکند .
تاید ته این نکته توجه داشت که اگرؼلط نوشتن دانش آموز ته صورت عادت در آید  ،ته
قول معروؾ :
،
« ترک عادت موجب مرض است  » .وقتی شکل ؼلط در ذهن کودک جای گیرد
ترطرؾ کردن اشکال نوشتاری چند تار تیش تر وقت می گیرد .
می توان گفت  :امالی نم ونه ی « ب » ته جای الگوی زتانی واشاره  ،تر پایه ی لؽت
های پر مصرؾ و تکرار پذیر تنا شده است .
ترای رفع اشکال های امالیی این دانش آموز  ،چند تازخورد پیشنهاد شد که در کالس اجرا
گردید  .مانند :
 - 1درزمان آموزش خواندن متن درس ها  ،دانش آموز ترای مدتی طوالنی از طریق انجام
دادن فعالیت هایی  ،ته گوش دادن وتکرار کردن واژه ها وا داشته شود  .تلفظ درست او
در هر زمانی کنترل شود  .الزم است ترای تسلط یافتن دانش آموز و اطمینان پیداکردن از
نحوه ی تلفظ درست کلمه ها  ،از او خواسته شود کلمه هایی که ارزش امالیی دارند و یا
جدیدند را ترای چند مدتی اعراب گذاری کند  ( .وقتی تسلط پیدا کرد  ،نیازی ته اعراب
گذاری نیست ) .
- 2عالوه ترزمان خواندن متن درس  ،الزم است دانش آموز در مرحله ی مرور خواندن
وانجام فعالیت های ویژه و تکمیلی هردرس  ،مشارکت فعال داشته تاشد  .تا ارزیاتی
مکرر وحضور همیشگی در فرایند کار  ،عاملی شود که تسلط و شناخت دانش آموز را
افزایش دهد  .از طرفی هم تتواند شرایطی ایجاد کندکه دانش آموز تا مطالب درسی عادت
کند وانس تگیرد  ( .این نتایج نشان داد دانش آم وز تا واژه ها ی درس تیگانه تود  ) .او
تاید درتاره ی کلمه ها و عتارات هر درس  ،درابعاد مختلؾ ته تررسی  ،تحلیل ،مقایسه
وحتی نوشتن تپردازد  .چنین دانش آموزی نمی تواند فقط تاخواندن متن درس  ،مسلط
شود  .تلکه عالوه ترخواندن تاید :
 ته تررسی شکل ظاهری کلمه ها ترای شناخت یکصدا و چند شکلی ها تپردازد .
 ته عنوان تکلیؾ و فعالیت کالسی  ،قراردادهای جدید درکلمه ها را پیدا کند .
 درتاره ی کلمه های جدید و دشوار  ،تا دیگران گفت وگوکند .
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 ته استخراج کلمه هایی اقدام کندکه حروؾ هم صدا و یا چند صدا دارند .
 ترای شناخت و تسلط در تکارگیری کسره ی اضافه تمرین های زیر را انجام دهد  .مانند
 :خواندن هر عتارت زیر و سپس نوشتن هر کدام از آن ها .
داستان کوتاه
=
ِ
= لتاس من
= درخت حیاط و....
 - 3درهنگام نوشتن امال  ،تاید ته چند نکته توجه کرد مانند:
= دانش آموز درجایی تنشیند که ته طور مستمرکار نوشتاری او کنترل شود .
= ته دلیل مشکل تلفظی  ،دانش آموز نتاید در موقع نوشتن امال  ،کلمه ها را تکرار کند .
تلکه تاید فقط ته تلفظ معلم گوش دهد  .در صورت تکرارکردن کلمه ها از جانب دانش
آموز  ،معلم تاید تلفظ او را کنترل کند .
= گاهی قتل از نوشتن  ،تا فرمان معلم کلمه ای را که شنیده است تلند تکرار کند .
= تگونه ای عمل شود که در زمان امال نویسی کلمه ای را ؼلط ننویسد .
= معلم در خواندن قرا ردادها و ...ته موقع تذکر تدهد  .مثال  :عده ای پیشنهاد می کنند
ترای نوشتن کسره ی اضافه درمضاؾ ومضاؾ الیه و یا صفت و موصوؾ  ،اتتدا تدون
کسره هرکلمه و عتارت خوانده شود ( .یعنی اتتدا جدا خوانده شود  ،مانند  :داستان ،
داستان تلند ) التته این شیوه ترای پایه ی اول
تلند ...سپس آن را ترکیب شده تخوانند .
ِ
آن هم در آغاز آموزش  ،فقط ترای تازخورد قاتل قتول است .اما نتاید در دیگر پایه ها
تطور مستمر ته کارگرفته شود  .زیرا تاید ته این مهارت ترسند که کلمه را درست تلفظ
کنند .
 - 3نمونه ی « ج » امالی دست نوشته ی دانش آموز « ب » پس از نتایج نقد و تررسی و
تکارگیری تازخورد ترای رفع اشکال نوشتاری
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امال « ج » حاصل تکارگیری تازخورد امالی دانش آموز « ب »
امالی «ج » از نوع ارزش یاتی است  .تا تکارگیری روش ها ی پیشنهادی  ،در ز مان
خواندن متن درس و مرور آن وهمچنین انجام تکلیؾ ه ای مناسب و امالی آموزشی  ،در
مدت نزدیک ته دو ماه  ،دانش آموز توانست متن این امال را تدون تذکر و راهنمایی معلم
ته عنوان امالی ارزش یاتی تنویسد .
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همانطورکه مشاهده می شود اشکال های نوشتاری او تسیارکم شد  .فعالیت های تازخوردی
درسه مرحله ازروش های رفع اشکال ( ؼیراز زمان امال گفتن ) تاثیر چشمگیری داشته
است  .ته طورمثال :
 مشکل نوشتاری از گروه « یک صدا و چند شکلی ها » ترطرؾ شد  .زیرا این کلمه ها
را درست نوشته است  .مانند  :مشؽول ..صخره  ..مواظب  ..عصر  ...علؾ و...
 حجم زیاد ی از مشکل تلفظی ترطرؾ شد  .اما ته نظرمی رسد هنوز ممکن است تا
حدودی ؼلط سمعی ادامه دا شته تاشد  .و یا این که هنوز دقت الزم را ته دست نیاورد .
ولی این توان را دارد که اجزای کلمه را تشناسد  ( .کلمه ی « افسوس و کجاست »
نشان از وجود مشکل تلفظی است ) .
 مشکل یک حرؾ دارای چند صدا  ،کامال حل شد  .مانند حرؾ « واو » تا صدای « ا ُا »
در کلمه های  « ،خود »  « ،تخورم »  « ،خوردن » و...
 قراردادهای زتان آموزی را شناخته است  .و اشکالی در این راتطه مشاهده نمی شود .
نوع کار دانش آموز نشان می دهد او متن امال را تا آرامش خاطر نوشته است  .زیرا از
خط خوردگی ها و تد خطی امالی قتلی ختری نیست  .تلکه یکی دو اشکال جزیی دارد .
التته عتارت پایانی معلم هم ترای دانش آموز امیدوارکننده است .
خت می شدند  ،سال های قتل
نکته  :نشانه ی « ی » در پایان کلمه هایی که ته « هه » م
از  1380کوچک شده در تاالی نشانه می آمد  .مانند  « :خانﺔ » ته جای کلمه ی «
خانه ی »
 - 4نمونه ی « د » امالی دست نوشته ی دانش آموز  ،قتل از تکارگیری روش های رفع
اشکال نوشتاری
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نقد و تررسی امالی نمونه ی « د »
نوع اشکال نوشتاری دانش آموز و دلیل آن ته شرح زیر است :
 - 1آن چه تیش تر از همه ته چشم می خورد  ،وجود خدشه های فراوانی است که در
متن امال موجود است  .این رفتار نشان می دهد عالوه تر این که دانش آموز در انجام
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کار تی نظم است  ،اما واقعا حس اعتماد ته نفس را از دست داده است و اضطراب
دارد  .ته درست تودن و یا نتودن شکل کلمه ها مطمئن نیست  .ته همین دلیل در
زمان نوشتن آرامش خاطر نخواهد داشت .
 - 2مشکل از نوع « دقت » در امال مشاهده می شود  .ته همین دلیل در نقطه گذاری و
نوشتن دندانه ها و ...اشکال فراوانی دارد .
 - 3قراردادهای جدید و خوانده شده ی سال قتل را فراموش کرده است  .مانند  :تنوین در
کلمه ی « مثال » که ته صورت « مسلن » نوشته است  .یا کلمه ای که تاید متصل
تاشد  .یعنی کلمه ی « تیاوری » ته صورت « تی آوری» نوشته شد  ( .رسم الخط )
و...
 - 4درتشخیص تلفظ درست کلمه ها مشکل دارد  .و خصوصا اجزای کلمه هایی که تزرگ
هستند را نمی تواند درکنار هم قراردهد  .مانند  :رزمندگان ..رزمندگن  ،انشای..انشاه
و...
 - 5اشکال های زیادی در شناخت کلمه هایی تا حروؾ یک صدا و چند شکلی دارد  .مانند
 :کلمه ی « زمن » ته جای « ضمن »  « ...مصل » ته جای « مثل »  « ...حثله »
« حوصله » و...
ته جای
یاد آوری  :نتایج کاردانش آموزان وآمار جمع آوری شده  ،تیش ترین نوع اشکال نوشتاری
را درپایه های مختلؾ ؼیراز اول اتتدایی در زمینه ی « یکصدا وچند شکلی ها» تایید
می کند .
ته مدت دو ماه تازخورد هایی که مورد نظر تود تکار گرفته شد  .این دانش آموز توانست
در امالی نمونه ی « ه » تدون هرگونه راهنمایی  ،امالیی خالی از هرنوع اشکال
نوشتاری را
تنویسد .
 ترای رفع اشکال های امالیی این دانش آموز تیش ترین تازخورد پیشنهاد شده که
درکالس اجرا گردید عتارت تود از :
 - 1در زمان خواندن متن درس و مرحله ی مرور خواندن  ،این دانش آموز ته انجام دادن
فعالیت های ویژه ای در هردرس وا داشته شد  .همین امر موجب گردید مشارکت فعال
داشته تاشد  .ارزیاتی مکرر وحضور همیشگی در فرایندکار  ،تسلط و شناخت او را در
شکل ظاهری و ویژگی های واژه ها افزایش داد  .از طرفی اقدام این فعالیت عالوه
تراثر گذاری در عادت کردن و انس گرفتن تا مطالب درسی  ،شرایط مطلوتی را فراهم
ساخت که تتواند ته خوتی متن درس را تررسی کند  .زیرا او تاید درتاره ی کلمه ها و
عتارات هر درس  ،در اتعاد مختلؾ ته تررسی شکل ظاهری  ،تحلیل راتطه ی معنایی
و تلفظی  ،مقایسه ی آوایی ... ،و در نهایت انجام تمرین های نوشتاری تپردازد  .چنین
دانش آموزی نمی تواند فقط تا یکی دو تار خواندن سطحی متن درس  ،در شناخت
ویژگی های کلمه مسلط شود  .تلکه عالوه ترخواندن تاید :
 ته تررسی شکل ظاهری کلمه ها ترای شناخت یکصدا و چند شکلی ها تپردازد .
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 قراردادهای جدید در کلمه ها را پیداکند .
 کلمه های جدید ودشوار را ترای دیگران تلفظ کند ودرتاره ی آن تا دیگران گفت و
گو کند .
 ته استخراج کلمه هایی در متن تپردازد که ویژگی های خاصی دارند .
 -2در هنگام نوشتن امال  ،تاید ته چند نکته توجه کرد مانند :
= دانش آموز در جایی تنشیندکه ته طور مستمرکار نوشتاری اوکنترل شود .
= معلم درخواندن قراردادها و ...ته موقع تذکر تدهد .
 -3درتکلیؾ نوشتاری تاید تیش تر ته یافتن واژه ها و تررسی شکل نوشتاری تپردازد .
مانند  :نوشتن جمله هایی از متن درس که کلمه های مورد نظری را دارند .
 یافتن کلمه هایی در متن درس که قرارداد جدیدی دارند .
 مطاتقت دادن کلمه های جدید تا دیگر کلمه ها .
 درجدول ویا دریک مجموعه قراردادن کلمه هایی که در شکل نوشتاری اشتراک دارند
 .و...
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 - 5نمونه ی « ه » امالی دست نوشته ی دانش آموز « د » پس ازنتایج نقد و تررسی و
تکارگیری تازخورد ترای رفع اشکال نوشتاری

امالی « ه » نتیجه ی حاصل از تکارگیری تازخورد امالی دانش آموز « د »
امالی « ه » از نوع ارزش یاتی است  .تا تکارگیری روش های پیشنهادی  ،در زمان
خواندن متن درس و مرور آن وهم چنین انجام تکلیؾ های مناسب  ،درمدت نزدیک ته
دو ماه  ،دانش آموز توانست آن را تدون تذکر و راهنمایی معلم تنویسد  .همان طور که
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مشاهده می شود اشکال های نوشتاری اوحذؾ شد  .فعالیت های تاز خوردی درسه
مرحله ی رفع اشکال ؼیر از زمان امال گفتن  ،تاثیر چشمگیری داشته است  .ته
طورمثال :
 مشکل نوشتاری از گروه « یکصدا و چند شکلی ها » ترطرؾ شد زیرا کلمه های
موجود در متن را درست نوشته است  .مانند  :اصحاب  ...عرب  ...فضیلت  ...عمل
 ...صالح و...
 ته نظر می رسد مشکل تلفظی ترطرؾ شد .
 قراردادهای زتان آموزی را شناخته است  .و اشکالی در این راتطه مشاهده نمی شود
 .تا توجه ته نگارش کتاب درسی کلمه هایی مانند  :خوشرویی  ،گرامی تر  ،خشمگین ،
گفت گو و کلمه هایی مانند  :خواند  ،خود  ،خوش و ...را درست نوشت .
نوع کار دانش آموز نشان می دهد او متن امال را تا آرامش خاطر نوشته است  .زیرا از
خط خط کاری ها و تدخطی ختری نیست  .التته عتارت پایانی معلم هم ترای دانش آموز
امیدوار کننده است .
همه ی این نتایج را تاید مدیون کسی تاشیم که اتتدا علت یاتی از تروز مشکل نوشتاری
دانش آموز را در دستورکار قرار می دهد  .سپس تازخورد مناسب وکارساز تهیه می کند
 .از طرفی دانش آموز را هم ترای درست نوشتن در مسیر درست قرار می دهد .
دانش آموز « ه » پس از تکارگیری تازخورد ها تدترین امالیی را که نوشت  ،از متن
معلم ساخته تود که در ( )5مورد اشکال داشت  .که آن هم اشکال هایی وجود داشت که
چندان اهمیت امالیی نداشتند .
تاید ته نکته ای اشاره کرد که رعایت آن در امال ضروی است  .متن این امال ها اکثرا از
متن
کتاب درسی است  ،مانند متن نمونه ی « ه » ( تیش تراوقات در کالس درس و در پایه
های ؼیراز اول اتتدایی  ،متن امال عینا همان جمله ها و عتارت های کتاب درسی هستند
 ) .هیچ تؽییری درجمله ها ی کتاب داده نشد  .لذا این احتمال وجود دارد که هنوز این
دسته از دانش آموزان  ،کلمه هایی از متن درس که در کنار هم آمدند را طوطی وار حفظ
کرده تاشند .
ته همین دلیل در ویژگی های متن امال  ،قتال گفته شد برای جلوگیری از این اتفاق و
ترای تعیین موقعیت واقعی دانش آموز تاید هرچند وقت در کالس درس  ،از مجموعه ی
محتوی آموزش داده شده  ،متنی توسط معلم ساخته شود که ویژگی های مورد نیاز از
قبیل :
= قراردادها ،
= تلفظ واژه ها ،
= یک صدا و چند شکلی ها و ...در آن لحاظ گردد .
تا از این طریق ارزیاتی درستی از میزان فراگیری دانش آموزان در شناخت کلمه ها ته
عمل آید  .التته اگرترای درس جدیدی که داده می شود  ،متن معلم ساخته تهیه شود مفید
خواهد تود .
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منظوراز متن معلم ساخته  ،یعنی این که ته کمک کلمه ها و عتارت های یک ویا چند
درس  ،جمله های جدیدی ساخته می شوند که ته ظاهر تا جمله تندی های کتاب درسی
تؾاوت دارند و ترکیب جدیدی ساختند  .اما معنی و مفهوم آن در سطح کتاب درسی ودرک
و فهم دانش آموزان است  .متن معلم ساخته شرایط را ترای ترنامه ریزی کردن تهتر در
تازخورد دادن ته دانش آموزان فراهم می سازد .

- 6نمونه ی « و » امالی دست نوشته ی دانش آموز  ،قتل از تکارگیری روش های رفع
اشکال نوشتاری
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نقد و تررسی امالی نمونه ی « و »
نوع اشکال نوشتاری دانش آموز و دلیل آن ته شرح زیر است :
 - 1آن چه تیش تر از همه ته چشم می خورد  ،وجود خدشه ها و خط نا مرتب و نا منظم
دانش آموز است  .ممکن است عالوه تراز دست دادن حس اعتماد ته نفس  ،اصول را در
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رعایت حرکت درست دست ترای نوشتن کلمه ها  ،فراموش کرده تاشد  .ته همین دلیل در
زمان نوشتن  ،آرامش خاطر هم نخواهد داشت .
کلمه هایی مانند  « :من »  « ،تجنگند »  « ،مجتور » و ...تخوتی نوشته نشدند . « - 2دقت » ندارد ته ه مین دلیل در نقطه گذاری  ،سرکج  ،نوشتن دندانه ها  ،شکل اولیه ی
کلمه و ...اشکال فراوانی دارد  .مانند :
= درکلمه ی « یادداشت » دندانه کم گذاشت  .درکلمه ی « محسن» نقطه ی « ن» را
نگذاشت  .درکلمه ی «تانکهای» سرکج اضافی قرارداد .کلمه ی «حرفی» را ته صورت
«جرفی» نوشت.
 - 3اشکال « آموزشی » دارد  .زیرا قراردادهای جدید و آن هایی را که در سال قتل خوانده
است را در نوشتن رعایت نکرده است  .چون صدای « ا ُا » که تا حرؾ «واو» نوشته
می شود را نادرست نوشته است  .مانند  :دشمن  ...دوشمن  ،مرتب  ...مورتب  ،یا
شناخت صدای ( ه ) در آخرکلمه مانند  :مثل  ...مﺜلِ
یادآوری :
تعد از اشکال « دیداری » یعنی شناخت یک صدا و چند شکلی ها  ،تیش ترین اشکال
دانش آموزان از نوع « آموزشی » است .
 - 4از نوع « شنیداری » هم مشکل نستتا زیادی دارد  .زیرا تلفظ درست تعضی از کلمه ها،
ته خصوص کلمه های تزرگ را تشخیص نمی دهد  .دارای اشکال های سمعی در تلفظ
کلمه ها است  .اجزای کلمه هایی که تزرگ هستند را نمی تواند در کنار هم قراردهد .
مانند  :سپاه  ......سپا  -جمهوری  ...جنپوری  -کافی  ...گفی  -پشیمان ...
پشمان
صحتت  ...صحتحت  -خواندن  ...خواند  -ختر نگاری  ...خترنکهاری و...
 - 5اشکال زیاد از نوع « دیداری» دارد .درشناخت کلمه هایی تا حروؾ یکصدا و چند
شکلی دچار مشکل است  .مانندکلمه های :
= سعی  ...صیع = ؼوؼا  ...قوقا = شعار  ...شوار = ضمن  ...زمن
یادآوری :
یک صدا و چند شکلی ها در فارسی  ،جز نشانه های ( )2محسوب می شوند  .اتفاقا
آموزش این نوع از نشانه ها نستت ته نشانه ی (  ) 1ساده تراست  .زیرا چندان پر
تسامد نیستند  .حتی ممکن است تعدا دشان در یک درس از انگشت های یک دست هم
تجاوز نکنند  .مهم این است که در زمان خواندن متن درس فارسی تاید ته شیوه ی
آموزش این نشانه توجه جدی شود  .مثال تا گفت و گو کردن در تاره ی ویژگی کلمه و یا
تررسی شکل ظاهری آن  ،پیدا کردن آن از تین واژه های متن و ...تاید در متن درس
دیده شوند  ( .این دسته از کلمات تا این شیوه ی آموزش آموخته می شوند  ) .اما چون
پس از آموزش در پایه ی اول  ،در کتاب فارسی پایه های تعدی تطور جدی ته این نکته
پرداخته نمی شود  ،اشکاالت زیادی در نوشتار تروز می کند و خود را نشان می دهد .
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امالی این دانش آموز نشان می دهد که او تی تفاوت ته کارش نتود  .تلکه سعی وتالش
داشته است  ،اما زمینه ها ترای درست نوشتن هر گروه از واژه ها  ،تخوتی ترای او
فراهم نشد  .اوحتی توانست تعضی ازکلمه های دشوار که ارزش امالیی دارند را درست
تنویسد  .مانند  « :تعریؾ »  « ،نفع»  « ،موضوع »  « ،تعد »  « ،رزمندگان » « ،
تعداد » و...
اما تعضی از کلمه های ساده مانند « :سپاه»  « ،خواندن »  « ،کافی » و...را ؼلط
نوشته است .
التته ممکن است تعضی از کلمه های مشکل را طوط ی وار حفظ کرده تاشد  .اما تایداز
این کار او ته عنوان نقطه قوت د ر نوشتن استفاده کرد  .چه تسا اگردر موقع نوشتن
توجه اش جلب می ش د که واژه ی مورد نظری را تخواند و یا یک تار دیگر ته شکل
ظاهری آن نگاه کند و یا مجد دا کلمه ای را تررسی کند و یا تگوید چه نوشته است و ...
ب طور یقین تردقت او افزوده می شد  .ته نظر می رسد چنین کاری صورت نگرفت .
ه
** ترای دانش آموزانی از این دست  ،نوشتن امال پایانی چه فایده ای دارد؟ !! امال یی
گفته شود و آن ها شکل ؼلط کلمه را تنویسند و تارها این عمل تکرار شود  ،چه هدفی
را در تردارد؟!!
در تررسی هایی که ته طور مستقیم از کار این دانش آموز تعمل آمده تود مشاهده شدکه :
 ته طور سنتی در تکلیؾ شب  ،رونویسی محض از روی متن درس انجام می دا د .اتفاقا
ته دلیل حجم زیاد تکلیؾ در دیگردروس  ،رونویسی ها را همراه تا ؼلط هایی امالیی
می نوشت .
تاید توجه داشت حجم زیاد تکلیؾ ترای این دسته از شاگردان سمی تیش نیست  .چون تا
وقت کوتاهی که ترای انجام دادن تکلیؾ های هردرس در یک شب در اختیار دارد  ،نا
خودآگاه سرعت در انجام تکلیؾ محور کارقرار می گیرد  .تناتراین تدون جستجوگری ،
تجزیه و تحلیل  ،تررسی های منطقی و ...کار نوشتن صورت می گیرد  .این عجله کردن
 ،زمینه را برای از قلم انداختن تخشی از متن و ؼلط نویسی شکل کلمه ها حتی ساده
ترین آن ها را فراهم می سازد  ( .تکلیؾ از نوع رونویسی  ،تدون در نظر گرفتن فعالیت
های مناسب و مکمل مفید واقع نمی شود ) .
 ته دلیل وجود چند نفر از دانش آموزان مشکل دار درکالس  ،در طول دو ماه فقط سه تار
در فرایند آموزش از فعالیت های اوارزش یاتی ته عمل آمد  ( .هر تیست روز یکتار )
حال این که چنین دانش آموزانی نیاز دارند مکرر ا در جریان خواند ن متن درس کتاب
فارسی و ، ...مشارکت فعال داشته تاشند و مورد ارزش یاتی قرارگیرند  .زیرا تاید لحظه
ته لحظه اطالعات تیش تری از موقعیت آموزشی آن ها جمع آوری شود تا نقطه ضعؾ و
ی قوت آن ها تخوتی خود را نشان دهد  .در این صورت است که می توان در رسیدن ته
ا
اهداؾ
آموزشی  ،روش ها را تا توجه ته نیاز دانش آموزان  ،تؽییر داد و یا اصالح نمود .
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- 6پس از شناسایی و مورد توجه قرار دادن  ،تا تکار گیری تازخورد های مناسب درمدت کم
تر از دو ماه  ،این دانش آموز توانست درامالی نمونه ی « ز » تدون هر گونه راهنمایی
 ،بخوتی متن را تنویسد .
ترای رفع اشکال هایی امالیی این دانش آموز تیش ترین تازخورد پیشنهاد شده که
درکالس اجرا گردید عتارت تود از :
الؾ – در زمان خواندن متن درس و مرحله ی مرور خواندن  ،این دانش آموز در هر
درس  ،مشارکت فعال داده شد  .ارزیاتی مستمر ازکارهای او تعمل آمد  .تا این حضور
همیشگی او در فرایند آموزش عاملی شود که تسلط و شناخت او را ته ویژگی های واژه
ها افزایش دهد  ( .ترای مدتی کوتاه در زمان خواندن متن درس  ،جهت تسلط یافتن تلفظ
درست کلمه ها  ،اعراب گذاری کلمه ها انجام می شد ) .
ب  -از طرفی ته عنوان تکلیؾ درسی و شب  ،شرایطی فراهم شد تا کلمه ها و عتارات هر
درس را از نظر  :شکل ظاهری  ،تحلیل در راتطه ی معنایی و تلفظی  ،مقایسه ی آوایی
و ...مورد تررسی قرار دهد  .تکلیؾ هایی که تعیین شد عتارت تود از :
= استخراج جمله هایی از متن درس که درآن کلمه هایی دارای حروؾ از گروه یکصدا
و چند شکلی ها هستند .
= یافتن قراردادهای « آموزشی » درکلمه ها و تیان نوع قرار داد تکار رفته و مقایسه
ی آن
تا نمونه های قتلی .
= خواندن متن درس ترای دیگران وگفت وگوکردن درتاره ی کلمه ها و عتارت های
جدید درس ( این شرایط در کالس هم فراهم شود ) .
= نوشتن سطر های انتخاتی که ترای او تعیین می شود  .ومشخص کردن تعضی از کلمه
ها
و ...در نوشته ها .
= متن امال از قتل در اختیارش قرار داده شود تا آن را مطالعه کند و یا تمرین نوشتاری
از آن داشته تاشد .
ج  -درهنگام نوشتن امال  ،تاید ته چند نکته توجه کرد مانند :
= دانش آموز در جایی تنشیندکه ته طور مستمرکار نوشتاری اوکنترل شود .
= در صورت لزوم  ،دانش آموز ته تررسی نوشته اش تپردازد .
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 - 7نمونه ی « ز » امالی دست نوشته ی دانش آموز « و » پس از نتایج نقد و تررسی و
تکارگیری تازخورد ترای رفع اشکال نوشتاری
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امالی « ز » نتیجه ی حاصل از تکارگیری تازخورد امالی دانش آموز « و »
امالی « ز » از نوع ارزش یاتی است  .تا تکارگیری روش های پیشنهادی  ،در زمان
خواندن متن درس و مرور آن و همچنین انجام تکلیؾ های مناسب  ،در مدت کم تراز دو
ماه  ،دانش آموز توانست آن را تدون تذکر و راهنمایی معلم تنویسد  .همان طورکه
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می شود اشکاالت نوشتاری او در تیش تر موارد حذؾ شد  .فعالیت های
مشاهده
تازخوردی در همه ی مراحل رفع اشکال تاثیر چشمگیری در او داشته است  .ته
طورمثال :
 - 1مشکل نوشتاری از گروه « یکصدا و چند شکلی ها » کامال ترطرؾ شد  .زیرا این
گروه از کلمه های موجود در متن را درست نوشته است  .مانند  :تصمیم  ،دعوت ،
اشتیاق  ،منتظر  ،هیجان و..
 - 2قراردادهای زتان آموزی را دراکثر موارد شناخته است  .و اشکالی در این راتطه
مشاهده نمی شود  .مثال صدای « ا ُا » تا حرؾ « و » را ته درستی نوشته است .
مانند  « :اتو »  « ،ارویل »  « ،فرود » و ...تا توجه ته تکلیؾ درسی در
تررسی تلفظ کلمه ( اعراب گذاری ) سعی کرده است در نوشته های خود تا اعر اب
گذاری درک خود را نشان دهد  ( .همانطور که قتال گفته شد اعراب گذاری ضروری
نیست و نتاید ادامه دار تاشد  ) .مانند  « :ا ُا رویل  ،ا ُا تو  ،فُارود  ،می ُا
شد » و...
یادآوری :
چنین اقدامی از جانب دانش آموز نشان می دهد  ،تالش معلم در کالس درس و استفاده
از تازخورد های مناسب چه تاثیری داشته است .
 - 3از نظر رسم الخط فارسی تؽییرات چشمگیری داشت  .اما هنوز نیاز ته کار تیش
تردارد .
 - 4دقت او درنقطه گذاری  ،قرارداد زتان آموزی و دیگر موارد اصالح شد  .کلمه های
مختلفی را درست نوشت .مانند  « :خورد »  « ،دنتال »  « ،روشن » و...
دانش آموز « ز » پس از تکارگیری تازخوردها و تمرین از روی متن امال ته مرحله ای
رسید که حتی در متن معلم ساخته  ،دیگردر هنگام نوشتن امال ته راهنمایی معلم نیازی
نداشت  .اما آن چه که اهمیت داشت جدی گر فتن فعالیت های ویژه در خواندن و انجام
دادن تکلیؾ تود .
- 8نمونه امالی « ق » از دانش آموز پایه ی اول  ،تا رویکرد « ارزشیاتی توصیفی »
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نقد تصحیح امالی « ق » تا رویکرد « ارزشیاتی توصیفی »
 - 1نکته ی مثتت عملکرد این کالس آن است که در پای ورقه ی امالی دانش آموز  ،معلم
عتارت « امالی آموزشی » را جهت اطالع دیگران نوشته است  .یعنی نشان می دهد در
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هنگام نوشتن امال  ،تاید راهنمایی های الزم صورت پذیرد  .التته ته نظر می رسد تاز هم
داشت است  .زیرا عالوه تراین که درکلمه های
ه
ته هدایت و راهنمایی تیش تری نیاز
مشاته اشکاالت نوشتاری تکرار شده اند  ،تلکه اشکاالتی هم وجود دارد که ممکن است
ته آن ها توجه کافی نشده تاشد  ( .حد االمکان نتاید در ا مالی آموزشی چنین اتفاقی رخ
دهد  ) .مانند :
 درکلمه ی « سرستز » حرؾ « ر » اضافه شد .
 درکلمه ی « داریم » شکل وسط صدای « ای »  ،نادرست است .
 - 2نکته ی قوت دیگردر این امال  ،توجه ته ارزش یاتی تا رویکرد « توصیفی » آن هم
فرایندی است  .در این جا معلم تالش داشت تا رویکرد آموزشی نه صرفا ارزش یاتی از
امال  ،در جریان فعالیت نوشتاری مشخص نماید که دانش آموز چه اشکاالتی دارد .
یاد آوری  :گاهی مشاهده می شود تعضی از افراد در ارائه ی تازخورد از واژه ها و یا
عتاراتی مانند  « :تسیار خوب  ،خوب  ،متوسط و نیاز ته تالش تیش تر » استفاده می
می نویسند  « :دقت کن  ،توجه نداشتی و  » ...حال آن که حالت اول
کنند و یا
پس از ارزیاتی طول سال و ترای اعالم نتایج تکار می رود و حالت دوم هم مانند پند و
نصیحت است که اثر آموزشی ندارد  .ته قول معروؾ دردی را دوا نمی کند .
همچنین در پایان تررسی نتایج  ،تازخوردی تصورت کتتی ارائه کرد  ( .این تازخورد
می تواند شفاهی هم تاشد .که تین معلم و دانش آموز گفت وگو می شود  ) .التته ظاهرا
تازخورد از جای مناستی آؼاز نشد و ناقص است  .مثال :
 دانش آموز نمی داند کدام کارهای نوشتاری او از دیدگاه معلم  ،توانمندی محسوب
می شود  ( .مثال تهتر تود در تررسی نتایج شکل نشانه در تازخورد گفته می شد :
دانش آموز محترم  ،ته نظرم درنوشتن شکل های هریک از نشانه هایی که خوانده اید
و تکارگیری آن درکلمه ها  ،شناخت خوتی پیدا کردی  .اما در تعضی موارد نیاز ته
چندتمرین داری  .و) ...
 یا معلوم نشد ترای رسیدن ته چه توانمندی در نوشتار  ،تاید درخواندن تالش کند؟ (
در تلفظ چه کلمه هایی مشکل دارد ) .
 فعالیت های خوانداری دانش آموز چه تاشند؟ ( در این قسمت اشاره نشد ) .
 چه نوع نوشتنی هایی را نیاز ته تالش در تمرین کردن آن دارد؟ فعالیت ها ترای رفع
این اشکاالت چه هستند؟ ( شاید جداگانه تعیین شده تاشد  ) .و...
دراین جا تاتوجه ته وجود اشکاالت مختلؾ نوشتاری  ،فعالیت های متفاوتی تاید پیش
تینی شود  .مثال :
= دانش آموز درکلمه ی « است » مشکل از نوع « دقت » را دارد  .که ترای شناخت
تیش تر دندانه ها درحروؾ  ،نیاز است حروؾ را در داشتن دندانه و تعداد دندانه و...
مورد تررسی و مقایسه تا دیگر نشانه ها قراردهد .
= در شناخت قانون شکل های یک نشانه در قسمت های مختلؾ کلمه  ،مشکل از نوع
« آموزشی » دارد  .مثال در کلمه ی « داریم » ترای صدای « ای» از شکل اول این
صدا « ای » استفاده کرد  .که در فعالیت ها تاید ته آموزش و تمرین قراردادها پرداخته
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شود  .مثل  :نوشتن کلمه ترای شکل های مختلؾ ( ای  ،ی  ،ی  ،ای ) یا این که دانش
آموز نمی داند چه تالشی مورد نظر معلم است که تاید انجام پذیرد  .التته ممکن است در
تازخورد  ،فعالیت ها جداگانه ارائه شده تاشد ولی تاید اشاره شود .

 - 9نمونه امالی « غ » ازدانش آموز چهارم تا رویکرد « ارزشیاتی توصیفی»
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نقد تصحیح امالی « غ » تا رویکرد « ارزش یاتی توصیؾی »
 - 1این امال از نوع « امالی ارزش یاتی » است  .زیرا راهنمایی و هدایت درجریان نوشتن
امال صورت نگرفت  .نکته ی مثتت عملکرد در این امال  ،توجه ته انواع اشکاالت
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نوشتاری می تاشد  .که درپای ورقه ی امالی دانش آموز  ،معلم هرکدام ازآن هارا
تطور مجزا نوشته است  .از همه مهم تر این است که معلم انواع اشکاالت امالیی را تا
مثال مشخص نمود .که نشان از توانایی و شناخت کافی معلم در اشکاالت امالیی دارد .
اما ضرورتی ندارد که دانش آموز در تازخورد  ،دسته تندی ها را تداند  .زیرا مشکلی
را ترای او حل نمی کند  .این اصطالحات ته معلم کمک می کندکه ترای رفع این
مشکالت تاید چه فعالیت های مناستی را تعیین کند ( .التته این دسته تندی فقط نشان
می دهد که دانش آموز اشکاالت متنوعی دارد  .ممکن است ته خانواده اطالعات تدهد
اما ضرورتی ندارد  ) .نه این که ته دانش آموز گفته شود اشکاالت او چند دسته اند .
- 2نکته قوت دیگر  ،توجه ته ارزش یاتی تا رویکرد « توصیفی » است  .دراین جا معلم
تالش داشت توصیؾ درستی از اشکاالت نوشتاری دانش آموزداشته تاشد  .زیرا زمانی
معلم می تواند درارائه ی تازخوردها تخوتی عمل کندکه اوال :
= مشکالت نوشتاری را کامال تشناسد .
= ثانیا ترای رفع هرکدام  ،فعالیت مناستی طراحی کند .
اما فعالیت تازخوردی را که معلم درپایان ورقه تصورت کتتی ارائه کرد  ،ترای انواع
اشکاالت نوشتاری مناسب نیست  .زیرا ترای هرکدام از انواع اشکاالت تاید فعالیت
خاصی را تعیین می کرد  .نمی توان هر نوعی از اشکاالت را تا جمله نویسی حل کرد ( .
این تازخورد می تواند شفاهی هم تاشد  .که تین معلم و دانش آموز گفت وگو می شود ) .
تطور مثال می توان گفت :
 دانش آموز نمی داند کدام کارهای نوشتاری او از دیدگاه معلم  ،توانمندی محسوب
می شود  .تطور مثال تهتر تود در تاز خورد گفته می شد :
 دانش آموز محترم  ،ته نظرم درنوشتن کلمه هایی که یکصدا دارند اما شکلشان فرقدارد
خیلی خوب عمل کردی  .مانند  :نوشتن کلمه های « خاطر  ،مواظتت  ،عید  ،فطر و
 » ...ته درستی نوشتی  ،و یا
تعضی از قراردادها را تخوتی می دانی ،مثل  « :تخوری  ،می خواهد  ،چیزی را
و » ...اما در تعضی موارد که امروز می گویم  ،هنوز تاید تمرین هایی را انجام
دهی .
یا می گوید  :از این که توانستی کلمه هایی مانند  « :خاطر  ،عشق  ،میراث  ،تیتاقت و » ...را درست تنویسی تخاطرتمرین هایی است که قتال انجام دادی .
 دانش آموز اشکال « شنیداری» دارد  .تاید ته تلفظ کردن واژه ها وخواندن متن و ...
تپردازد  .نه تمرین درجمله نویسی .
 دانش آموز مشکل « آموزشی » دارد  .که اؼلب اشکاالت او درشناخت کلمه های
مشدد است  .لذا دانش آموز تاید تمرین هایی انجام دهد که هم ته تلفظ این کلمه ها
تپردازد و هم در قالب تمرین هایی تعیین کند نشانه ی تشدید ته چه دلیل روی حرفی
در یک کلمه قرارگرفته است  .و...
 اگرهم جمله سازی را گاهی ترای رفع اشکال نوشتاری مناسب تدانیم  ،هرگز ته
تنهایی و تدون خرده فعالیت ها قادر ته رفع مشکالت متنوع نوشتاری نیست  .مگر
این که خواسته شود مثال پس از نوشتن جمله :
 کلمه ی مورد نظر را تا رنگ دیگری مشخص کنید .117

-

حرؾ مورد نظر درآن کلمه را رنگی کنید  .و ....

در پایان نقد و تررسی این چند امال  ،می توان ته نکاتی اشاره کرد :
 درمراحل آؼازین کار نوشتاری  ،هنگامی که دانش آموزان مشؽول نوشتن متن امال هستند
ترای جلوگیری از تروز اشکال نوشتنی اگر تدون دؼدؼه ی خاطر ،ته دقت کنترل شوند و
ته موقع راهنمایی های الزم ته عمل آید واشکال آن ها در همان لحظه ی نوشتن تیان
شود ( در این زمان شرایط یادگیری ترای دانش آموز فراهم تراست  ).پس از چندجلسه
ی متوالی  ،رشد درنوشتار دانش آموز خود را تخوتی نشان می دهد  .تطوری که
دیگرنیازی نخواهد تود که همه ی راهنمایی ها ته زمان گفتن امال کشیده شود .حتی
دانش آموزخود متوجه می شود که تاید در هنگام نوشتن دقت خود را افزایش دهد  .نتاید
فکرکرد کنترل و راهنمایی کردن  ،از یادگیری جلوگیری می کند  .تلکه خود نوعی ایجاد
موقعیت ترای یادگیری است .
 کارهای پشت صحنه ای در رفع اشکال نوشتاری تسیار مهم است  .یعنی ته محض تروز
اشکال نوشتاری  ،اتتدا تاید نوع مشکل را شناسایی کرد  .مثال :
= چه کسانی مشکلشان از نوع « دقت » است ؟
= چه کسانی مشکلشان از نوع « شنیداری » است ؟
= چه کسانی کلمه هایی که دارای حروؾ هم صدا هستند را نمی شناسند؟
= چه کسانی نکته های آموزشی را فراموش کردند؟ و....
 پس از علت یاتی  ،فنی ترین کار آموزشی  ،ارائه ی تازخورد است  .تشخیص نوع
تازخورد ترای رفع انواع اشکال ها ته عهده ی معلم است  .زیرا نمی توان همه اشکال
را تا یک نوع فعالیت تر طرؾ نمود  .مثال اگر کسی مشکل « دیداری » داشته تاشد ،
نمی توان صرفا تا نوشتن از روی متن و واژه ها مشکل او را حل کرد  .تلکه تاید از
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 .
 توجه ویژه ته زمان خواندن متن درس و م رورآن  ،تیش ترین اشکاالت نوشتاری را
ترطرؾ می کند  .خواندن فقط قرائت متن و پاسخ دادن ته چند پرسش نیست  .تلکه :
= تررسی اشکاالت تلفظی ،
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= تشخیص قراردادهای زتان آموزی موجود در واژه های یک متن ،
= تررسی شکل ظاهری کلمه ها از نظر حروؾ تکار گرفته شده ،
= مطاتقت دادن راتطه ی معنایی تا شکل کلمه ،
= وارسی راتطه ی تین تلفظ وشکل کلمه و ...را تاید در زمان خواندن عمل کنند تا واژه
ها را تیاموزند  .زمان یادگیری کلمه ها تا هر ویژگی ترای دانش آموزان تطور جدی در
زمان خواندن است  ( .تخش فراوانی از اشکاالت نوشتاری مرتوط ته خواندن است ) .
 رعایت اصول در تعیین تکلیؾ تسیارالزم و ضروری است  .چه تسا ممکن است انواع
تکلیؾ در کالس ارائه شود  .اما مهم تراین است که معلم تاید تحت هرشرایطی تطور
جدی و دقیق تکلیؾ را خود مورد تررسی قرار دهد  .نکته ی دیگر در این تررسی توجه
ته خودمانی تودن پاسخ دادن تکلیؾ است  .یعنی معلوم شود دانش آموز خودش انجام
داده است نه ته کمک دیگران .

عکس العمل تصحیح کننده در تراتر امال ی دانش آموز ترای جلوگیری از تروز اشکاالت
جدید و رفع آن تسیار مهم است  .زیرا :
الؾ -اگر ترای تصحیح کننده  ،هدؾ از امال تخوتی آشکار نتاشد  ،ممکن است گاهی
انتظارهای جنتی و فرعی امال تیش تر خود نمایی کنند  .اگرچنین شود نگران کننده است
 .زیرا نتاید ته هر طریق ممکن ترای دانش آموز اشکالی تراشید تا آن چه را تخوتی هم
انجام داد  ،تازهم ته نوع ی مورد شماتت قرار گیرد  .متن زیر امالی دانش آموز پایه ی
اول اتتدایی در ماه های آؼازین است  .تا آن که متن توسط دانش آموز تدون قلم خوردگی
و تا خط خوش و حتی درست نوشته شد  .اما عتارت نوشته شده توسط تصحیح کننده در
پایان امال ( تد خط شد  .تیست آفرین )  ،نا رضایتی و دلزدگی دانش آموز را ته همراه
دارد  .واقعا چرا ؟؟!!
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ب -اگر تصحیح کننده  ،دانش آموز را در زمان نوشتن امال رها کند ( ته قول معروؾ
درامان خدا قراردهد ) عالوه تر آن که شرایطی را فراهم می کند که دانش آموز نوشتن
امال ی خود را ترای ارائه ی ته دیگران تی ارزش قلمداد نماید  .تلکه تا عکس العمل
پایانی خود ته دلیل نپذیرفتن آن ته عنوان متن امال  ،میل ته یادگیری را از تین می ترد .
نمونه ی زیر متن امالی دانش آموز پایه ی « سوم » اتتدایی است  .تا توجه ته رویکرد
ارزش یاتی « توصیفی» خط کشیدن روی متن نوشته شده ی دانش آموز نشان می دهد
در هنگام نوشتن امال و در پایان آن تالش کودک ارزیاتی نشد  ( .اگر امال را نمی نوشت
اتفاقی رخ نمی داد  ).تا آن که او قادر تود تعداد زیادی از کلمه ها را که دارای اهمیت
امال یی اند درست تنویسد  .مانند  :رضا  ،تعد  ،اطرافش  ،معذرت  ،عزیز  ،می
خواست  ،می خواهم  ،سنجاقک  ،صدا و...
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ج – تاید تصحیح کننده تازخورد و فعالیت مناستی ارائه کند تا مشکلی را از سر راه
تردارد  .نه این که تاری ناکار آمد پس از تصحیح ته آن اضافه کند  .مثال فعالیت
تازخوردی زیر پس از ؼلط گیری امال تعیین شد که ترای همه نوع اشکال نوشتاری
چنین دانش آموزی می تاشد  .حال آن که در این ؼلط گیری  ،انواع اشکال نوشتاری
وجود دارد .
از روی هرکلمه ی ؼلط (  ) 5تار تنویسید .

121

ته چند دلیل انتخاب فعالیت « ج » پس از تصحیح ترای دانش آموز  ،نا مناسب و ناکارآمد
خواهد تود  .تطور مثال :
 - 1چند تار نوشتن از روی کلمه  ،تا نوع اشکاالت دانش آموز هم خوانی ندارد  .مثال
تعدادی از کلمه ها مانند « خدای  ،اسم  ،ای  ،پیدا » ساده اند و مشکل خاص امالیی
ندارند  .تناتراین معلوم نیست چرا دانش آموز تاید :
 این کلمه ها را فقط (  ) 5تار تنویسد؟ واقعا اگر  5تار تنویسد مشکل تر طرؾ میشود ؟ در صورتی که معلوم نشد علت ؼلط نویسی این کلمه ها در امال چه تود؟ آیا
ممکن نیست که ته دالیلی تعضی کلمه ها از قلم افتاده تاشند؟ و...
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- 2اتتدا تاید این ( ) 23کلمه ی ؼلط گیری شده ،دسته تندی می شدند  .سپس فعالیتی
متناسب تا نوع آن تعیین می گردید  .مثال کدام کلمه ها از نوع آموزشی  ،دیداری ،
شنیداری و یا دقت هستند  .مثال این کلمه ها را می توان تطور نمونه در گروه های زیر
قرار داد :
** اشکال آموزشی  ،شامل :
تکار گیری « خوا »  ،استفاده از « تشدید »  ،تکارگیری نشانه ی « ای » در پایان
کلمه ها و...
** اشکال دیداری ( یک صدا و چند شکلی)  ،شامل :
تکار گیری شکل « ذ » در صدای « ز » در کلمه های « گذارم »  « ،گذشته » و ...
از آن جا که متن امال و چگونکی نوشتار دانش آموز در دست نیست نمی توان تطور
مناستی درتاره ی نوع ؼلط نویسی قضاوت کرد  .اما آن چه که نشان داده شد  ،معلوم
می کند ترای همه ی فراگیران و هرنوع از اشکاالت  ،یک راه حل ارائه شد  .این نوع از
فعالیت و تمرین  ،تازخوردی نا مناسب است  .که تطور حتم خستگی را ته همراه دارد .
ته همین دلیل است که در این نمونه  ،دانش آموز حتی ته عنوان یادگیری درست  ،تاز
هم تعضی از کلمه ها را ؼلط نوشته است  .حاال که قرار شد دانش آموز ته هر دلیلی چند
تار تازنویسی کند  ،این پرسش ها توجه دیگران را جلب می کند که :
 آیا در موقع نوشتن و یا در پایان آن  ،از کار دانش آموز کنترل صورت گرفت؟







پس از آن که ؼلط ها تاز نویسی شدند  ،چه اقدام منطقی صورت پذیرفت ؟
کلمه هایی را که دانش آموز مجددا در تازنویسی ؼلط نوشت چه تاید کرد؟
آیا رونویسی یا تاز نویسی مجدد  ،مشکل ؼلط نویسی را حل کرده است ؟
آیا شکل نادرست تعضی از کلمه ها در تمرین تاز نویسی که توسط دانش آموز ؼلط
نوشته شد  ،ملکه ی ذهن کودک نمی شود و تاقی نمی ماند؟
آیا تر طرؾ کردن اشکال جدید
دشوارتر نیست؟

ی که در این نوشتار
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تاز نویسی توجود آمد ،

فصل چهارم

که آشنا سخن آشنا نگه دارد

حدیث دوست نگویم مگر ته حضرت دوست

( حافظ )
دلیل تروز اشکال نوشتاری و یا امالیی دانش آموزان پایه ی اول
وجود مشکل نوشتاری دانش آموزان در پایه های مختلؾ  ،تسیار ته هم شتاهت دارد .
اما چون آموزش پایه ی اول اتتدایی آؼاز زتان آموزی است  ،ته دالیلی در تعضی از
موارد تفاوت های ویژه ای دارد  .لذا عالوه تر آن چه ته عنوان دلیل تروز اشکال
نوشتاری قتال تیان شد  ،می توان دلیل های خاص دیگری را هم تیان کرد که عامل
ناتوانایی های نوشتاری پایه ی اول است  .ته عنوان مثال :
 - 1اگر دانش آموزان پایه ی اول نتوانند کلمه ها را تطور طتیعی تخوانند و یا در روان
خواندن عتارات و جمله ها مهارت الزم را کسب نکنند ( مکث های طوالنی داشته تاشند .
ویا مِن و مِن کنندو  )...درنوشتن واژه ها ته نستت دیگر پایه ها  ،تیش تر دچار مشکل
می شوند  .زیرا در پایه ی اول  ،دانش آموزان تاید ته مهارتی ترسند که تتوانند تدون
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تجزیه کردن کلمه ها ته هجی و یا صداها آن را تطور طتیعی  ،روان و عادی تخوانند .
( رویکرد خوانداری کلی ولی نوشتاری تحلیلی است ) .
 ممکن است ته دلیل یکسانی و نتودن تنوع روش درآموزش و ارائه ی حروؾ ( نشانهها ) و عجله کردن در معرفی شکل نشانه هنگام آموزش  ،دانش آموزان تا شکل تعضی
از صداها ( حروؾ ) تخوتی آشنا نشوند  .اؼلب مشاهده می شود آن ها در نوشتن ،
شکل حروؾ را فراموش می کنند  .حال آن که صداها را در کلمه تشخیص می دهند .
تناتراین تاید ترای توجه دادن آن ها ته شکل نشانه  ،تکلیؾ درسی مناسب و کافی در
زمان معرفی نشانه انجام پذیرد تا تا تاکید ترروی شکل آن  ،تخاطر سپاری حروؾ آسان
شود .
 گاهی تندرت دانش آموزانی صدای نشانه هایی را فراموش می کنند  .التته وجود ایناشکال
تسیار کم است  .خصوصا زمانی اتفاق می افتد که دانش آموز ان تمام نشانه ها را
آموختند .
 و درپایان هر نشانه تا نام معرفی می شوند  .مثال اسم نشانه ی« د » را « دال » تگوینداما ممکن است تلفظ درست صدای « د » از خاطرشان ترود وفراموش کنند .
 گاهی ته دلیل زیاده روی در هم خوانی و تکرار ؼیر معمول جمله های متن درس در پایهی اول  ،دانش آموزان نستت ته دیگر پایه ها ،شکل کلی کلمه را فقط درجمله ی ثاتت
کتاب درسی طوطی وار حفظ می کنند  .تدون این که اجزای تشکیل دهنده ی کلمه (
خصوصا درکلمه های تزرگ ) را تخوتی تشخیص دهند  ( .التته هم خوانی ترای مراحل
آؼازین صدا آموزی در پایه ی اول اشکالی ندارد  .ولی نتاید ادامه دار تاشد ) .
 دقت نکردن در شناخت ویژگی های موجود در یک نشانه ی جدید هنگام ارائه ی آن مانند :وجود قرارداد در نشانه  ،داشتن اجزایی در شکل ظاهری و قانون نوشتاری نشانه در
یک کلمه عامل تروز مشکل نوشتاری می شود  .حال آن که تاید در زمان آموزش و
ارائه ی هر نشانه ی جدید  ،وقت کافی ترای تررسی شکل ظاهری وتحلیل روی ویژگی
های هر نشانه صرؾ شود  .تطور مثال الزم است در زمان ارائه ی ن شانه ی جدید ته
نکات زیر توجه شود.
= « داشتن و یا نداشتن نقطه در نشانه »
= « در صورت داشتن نقطه  ،تعداد نقطه درآن چند تاست »
= « جای نقطه در آن حرؾ کجاست »
= « وجود دندانه در حروؾ »
= « تعداد دندانه در حروؾ »
= « تودن سرکج در شکل حروؾ »
= « تعداد سرکج »
= « داشتن اجزای خاص درحروؾ » مانند  :ای  ،او  ،ط  ،آ ( چند جزیی تودن حروؾ)
= « قانون حرکت درست دست یا رسم الخط در نوشتن شکل حرؾ »
= « قانون در تکارگیری یکی از شکل های حروؾ چند شکلی در کلمه » و...
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کند نویسی ته دلیل ناتوانی جسمی درآؼاز نوشتار ( التته گاهی این رفتار طتیعی است ) .
ُ - 7ا
کند نویسی چند دلیل
که نستت ته دیگر پایه ها تیش تر موجب ؼلط نویسی می شود ُ .ا
دارد  .ته عنوان نمونه مانند :
= رشد نکردن ماهیچه های کوچک انگشت دست کودک است .
= هنوز دست ترای نوشتن روان نشده است .
= استفاده ی نادرست از قلم و دفتر  .و...
 - 8اکثرا دانش آموزان پایه ی اول ته طور سنتی عادت داده شدند تا در موقع نوشتن تا
صدای تلندکلمه ها و عتارت ها را بخوانند .که عموما ؼیر طتیعی است  .همین رفتار
عاملی می شود که تا مکث طوالنی واژه را بنویسند  .این تکرارها  ،زمزمه ها و ایجاد
سر و صدا های ؼیر معمول موجب می شود  ،ؼلط های سمعی ته وجود آید  ( .حال آن
که الزم است عادت داده شوند تا فقط تشنوند و در صورت نیاز فقط صامت خوانی کنند .
که در صامت خوانی فقط چشم می خواند  .تلفظی در کار نیست ) .
 - 9اؼلب مشاهده می شود معلم هنگام قرائت امال فی التداهه متنی را می سازد  ( .ساختن
متن امال نکته ی مثتت در پایه ی اول است  ) .اما این عمل گاهی توقؾ های طوالنی در
زمان نوشتن را ایجاد می کند  .که خود عامل خستگی و انحراؾ در دقت نوشتاری می
شود  .تروز خستگی و تی توج ه شدن دانش آموز ته ادامه ی متن امال  ،ته دلیل توقؾ
های طوالنی و ؼیر ضروری از جانب معلم در شکل دادن متن امال  ،موجب تروز ؼلط
نویسی می شود  ( .التته این عامل زمانی رخ می دهد که معلم از قتل متن امال را تهیه
نکرده تاشد ) .
تسلط نیافتن در مهارت یکسره نویسی اجزای کلمه هایی که ته چستیده هستند .
- 10
و یا تی توجه تودن ته هجی های چستیده ته هم در یک کلمه  .زیرا جدا نویسی اجزای
یک کلمه  ،زمینه را ترای ؼلط نویسی حروؾ تشکیل دهنده ی یک کلمه فراهم می سازد
 .ته طور مثال  :دانش آموز ترای نوشتن کلمه ی « ششی » تاید اتتدا تا یک حرکت
یکسره ی دست  ،شکل
کلی کلمه را تنویسد  .مانند  « :سسی »  ،سپس نقطه گذاری را از اول کلمه شروع کند .
مانند  « :شسی  ،ششی » اما آن چه از کار دانش آموزان مشاهده می شود  ،این است
که اکثر آن ها اول  ،حرؾ « ش» را تا نقطه ی کامل می نویسند سپس حرؾ « ش » را
در دوم کلم ه تا نقطه گذاری کامل می کنند  .اتتدا نوشتن( ش ) و در قدم تعدی ( شس ) ( ،
شش ) و در پایان پس از نوشتن ( شش )  ،حرؾ « ی» را می نویسند  ( .ﺸﺸﻰ )
یا نوشتن هجی تشکیل دهنده ی کلمه ی « سرما » مانند  « :سر ،ما » ( اتتدا تهتر است
ته جای نوشتن « س » و سپس « ر » هجی « سر» را یکسره تنویسد  .سپس هجی «
ما » را تا آن چه درتاره ی « سر » گفته شد تنویسد ) .
- 11گاهی ته دلیل محدو دیت در تکارگیری واژه ها  ،در متن امال ی ساخته شده ی پایه ی
اول (ترای ارزیاتی ازحروؾ جدید ) کلمه ها و ترکیب های تی معنی تکار می رود  .از آن
جا که ممکن است وجود تعضی از این کلمه ها و یا ترکیب های تی معنی ترای دانش
126

آموزان قاتل فهم نتاشد  ،موجب تروز ؼلط نویسی کلمه ها می شود  .مثال ترای نشانه ی
« س» نوشتن  :ساب  ،سوم  ،تاس و...
- 12نامناسب تودن فیزیک کالس  ،یعنی جایی که دانش آموز پایه اول تاید در آن جا ته
راحتی تنشیند تا تتواند آزادانه متن را تنویسد  .خصوصا در این پایه تاید ته همه ی
جوانب فضای آموزشی توجه شود  .مثال اگر نور فضا کم و یا زیاد تاشد  .و یا نور
طتیعی خورشید تاتش مستقیم داشته تاشد  .این فضاسازی نور ترای دقت کردن و حافظه
ضرر دارد  .و یا اگر مکانی را که از کالس دراختیار دارد مشکل ساز تاشد و تاعث ایجاد
خشم و عصتانیت او شود  ،روی درک وحافظه ی دانش آموز اثر منفی خواهد داشت ( .
التته این مشکل در دیگر پایه هم وجود دارد  .اما دانش آموزان پایه های دیگر زودتر تا
هم کنار می آیند ) .
 - 13فراهم نتودن وسایل مورد نیاز و مناسب ترای نوشتن  ،مانند  :مداد  ،پاک کن ،
مدادتراش  ،دفتر  ،و...
نمونه هایی از اشکال نوشتاری در پایه ی اول :
- 1ممکن است اجزای تعضی از کلمه ها را که دارای نشانه های متصل ته هم هستند  ،را
جدا نویسی کنند  .مانند  :کلمه ی « سماور » ته صورت « س ماور » نوشته شود ( .
قانون شکل نوشتاری نشانه را فراموش کرده است ) .
 - 2نادیده گرفتن رسم الخط فارسی وسرهم نویسی تعضی از کلمه ها که تاید منفصل تاشند .
مانند  :کلمه ی « ته من » ته صورت « تمن» نوشته شود  ( .قرارداد را فراموش کرده
است) .
 - 3اشتتاه در شکل قرار دادهای زتان آموزی « اشکال آموزشی » مانند :
 استفاده ازکسره ی اضافه ته جای « ه ه » در صفت و موصوؾ ویا مضاؾ و مضاؾ الیه
و یا تالعکس مانند  « :ته نام خدا » ته صورت « ته نامه خدا » نوشته می شود  .و یا
سفر » نوشته می شود .
« سفره » ته صورت «
کلمه ی
ِ
 صدای « ا ُا » تا حرؾ « واو » که در تعضی از کلمه ها دچار اشکال می شود  .مانند :
کلمه ی « خود » ته صورت « ُاخد » و یا کلمه ی « ُا
شد »  ،ته صورت « شود » نوشته
می شود .
 حذؾ حرؾ « واو » در کلمه هایی که تا « خوا » نوشته می شوند  .مانند :کلمه ی «
خواهر » ته صورت « خاهر » نوشته می شود .
 حذؾ نشانه ی تشدید در کلمه های مشدد .
 کلمه هایی که در آن ها مصوت و صامت هم شکل ( یک حرؾ چند صدا ) تا هم می آیند .
ی » و نشانه ی « ای » که اگر در کلمه ای تیایند که اولی مصوت
مانند  :نشانه ی « ِ
ی » تاشدیکی نوشته می شود ولی در هرحالتی هردوتلفظ می
« ای » و دومی صامت « ِ
ی » و دومی
شوند  .مانند  « :زیاد » که « زی  ،یاد » تلفظ می شود  .اما اگر اولی « ِ
« ای » تاشد  ،هردو نوشته می شوند  .مانند  :کلمه ی « پایین »
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 نوشتن شکل دیگری از نشانه هایی که دو و یا چند شکل دارند  .مانند  :نشانه ی دو
شکلی « ب » درکلمه ی « اسب » ته صورت « است » نوشته می شود .
 - 4جا انداختن حروؾ از کلمه ها و یا نوشتن مصدر ته جای فعل در جمله ها مانند  :کلمه ی
« آسمان » ته صورت « آسما » و یا کلمه ی « آمدند » ته صورت « آمدن »
 - 5تشخیص ندادن نقش حروفی که یک صدا دارند ولی چند شکلی اند  ( .التته در پایه ی
اول این اشکال کم تراست  .مانند ط  ،ظ  ،ص  ،ض  ،و) ...
 - 6ناقص نوشتن کلمات ته دلیل « دقت » نکردن دراجزای یک حرؾ در کلمه  ،خصوصا
حروفی که دارای نقطه  ،دندانه  ،سرکج و  ...هستند  .و تا دیگرحروؾ شتاهت دارند .
مانند  « :ب  ،پ  ،ت  ،ث »  « -ج  ،چ  ،ح  ،خ » و ...مثال :
= کلمه ی « رفت » ته صورت « رقت »
= کلمه ی « خوب » ته صورت « حوب »
= کلمه ی « گرفت » ته صورت « کرفت » و ...نوشته می شوند .
 - 7درهم نوشتن اجزای یک کلمه ( ته دلیل رعایت نکردن توالی اجزا کلمه ) مانند :
= کلمه ی « دندان » ته صورت « داندن »
= و یا کلمه ی « ترادر» ته صورت « ترارد »
ک از نظر تلفظ ته هم نزدیک هستند  .مانند :
 - 8جایگزین کردن حرؾی ته جای حرؾ دیگر ه
= کلمه ی « ناب » ته صورت « داب »
= کلمه ی « رام » ته صورت « ران » و...
 - 9جا انداختن کلمه در متن امال که ممکن است اجزای کلمه را نداند و یا تخوتی آن کلمه را
نشنیده تاشد  .مانند :
= « مادر در  .........نان دارد » .
یادآوری  :آن چه تاید مورد توجه قرار گیرد این است که ته دلیل آؼاز آموزش در پایه ی اول
اتتدایی  ،الزم است ته طورجدی دالیل تروز اشکال نوشتاری را مشخص نمود  .تا از ؼلط
نویسی جلوگیری شود  .چه تسا اشکاالت نوشتاری ایجاد شده در پایه ی اول سال ها ادامه
دارد  .نتاید
ؼلط نویسی در دانش آموز پایه ی اول ته صورت عادت در آید .
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که گنج عافیتت در سرای خویشتن

مرو ته خانه ی ارتاب تی مروت دهر
است

( حافظ
)
ترای رفع اشکال نوشتاری چه تاید کرد ؟
مرحله ی اول رفع اشکال :
زمان آموزش متن خواندن
الزم است در زمان آموزش خواندن
متنوعی انجام پذیرد :

متن فارسی نستت ته دیگر پایه ها

فعالیت های

 وقتی در آموزش درس جدید  ،نشانه ای در قالب کلمه های کلیدی ( کلیدواژه ها ) ترای
جایگزینی صدایی معرفی می شود  ،تاید دانش آموزان روی شکل ظاهری و اجزایی که
یک نشانه دارد ته گفت وگو کردن واداشته شوند  .زیرا تشخیص دادن صدا و یا تلفظ
نشانه در یک کلمه که همان « شنیداری » است  ،ساده تر از شکل نوشتاری آن یعنی «
دیداری» است  .تناتراین ،گفت و گوها شناخت شکلی یک نشانه را تیش تر می کند  .ته
همین دلیل تاکید می شود در زمان آموزش نشانه ها  ،معرفی و شناخت شکل حروؾ تا
تانی انجام پذیرد  .تاید در زمان آموزش نشانه ها  ،دانش آموز در تشخیص دادن صدای
یک نشانه و تررسی ویژگی های ظاهری آن مشارکت فعال داش ته تاشند  .تا زمینه ی
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کشؾ صدا و شکل امالیی کلمه ترای همه ؾراهم شود  .چه تسا ترو ز اشکال در شناخت
 .واز همین مرحله اشکال
نشانه ها ته دلیل مشارکت نداشتن دانش آموزان است
نوشتاری توجود می آید .
 در زمان معرفی نشانه های جدید  ،دانش آموزان عالوه تر تررسی ویژگی های ظاهری
یک نشانه  ،مانند  :داشتن دندانه  ،نقطه  ،تعداد نقطه  ،شکل های مختلؾ یک نشانه
و ...تاید ته مقایسه کردن حرؾ جدید تا دیگرحروؾ خوانده شده تپردازند  .زیرا تعضی
از نشانه ها عالوه ترتفاوت ها  ،شتاهت های زیادی ته هم دارند  .که اؼلب همین شتاهت
ها زمینه ی ؼلط نویسی را فراهم می سازد  .تاید توجه داشت که تاال ترین هدؾ یادگیری
در فارسی پایه ی اول  ،آموزش نشانه هاست .
 دردرس های فارسی پایه ی اول اتتدایی  ،کلمه هایی معرفی می شوند که از نظر تلؾظ
ویا داشتن اجزایی در شکل ظاهری  ،گاهی تا هم هماهنگ اند و گاهی تین آن ها تفاوت
وجود دارد  .در همه حال  ،تاید این دسته از کلمه ها در زمان آموزش خوانداری ته
تحث و گفت و گو گذاشته شود  .اؼلب اوقات ته دلیل کمتود زمان و یا مدیریت نامناسب
زمان آموزش  ،ته این ویژگی ها کم تر پرداخته می شود  .ته همین دلیل تسلط دانش
آموز را در شناخت کلمه کاهش می دهد  ( .فقط ته تلفظ کلمه ها نپردازند ) .
 ترای تسلط یافتن در نوشتن شکل نشانه ی جدید ورعایت کردن حرکت درست دست ،
و هم سطح
الزم است تین خواندن کلمه ها و نشانه ها و نوشتن آن ها ارتتاط منطقی
ترقرار شود  .گاهی افرادی در مهارت شفاهی ( گوش دادن  ،سخن گفتن وخواندن ) رشد
می کنند  .اما ته دلیل توجه ناکافی در نوشتن  ،زمینه ترای اشکال نوشتاری فراهم می
شود  .حال آن که می توان ترای معرفی شکل نشانه  ،از فعالیت های نوشتاری درکتاب
کار فارسی ( همان تنویسیم و یا نوشتاری ) را جهت آشنایی تیش تر مطاتقت داد و
بحرکت درست دست در زمان معرفی نشانه ی جدید  ،دانش
مقایسه کرد  .ترای آشنایی ا
آموزان می توانند فعالیت های جذاتی داشته تاشند که در خاطرشان ماندگار شود  .مانند :








وا داشتن دانش آموزان ته تقلید حرکت دست در هوا .
نوشتن در میز شن تا انگشت .
نوشتن تا استفاده از رنگ انگشتی .
مدل سازی شکل نشانه تا خمیر تازی
ترش دادن مقوا ترای ساختن شکل نشانه .
کار تا حتوتات و چسب ترای نمایش دادن شکل نشانه و...

قتال نمونه هایی از آن ها ته عنوان تکلیؾ تیان شده است .
 دانش آموزان پایه ی اول در آؼاز یادگیری زتان فارسی هستند  .اگر در خواندن ته
مهارت نرسند  ،نمی توانند از عهده ی نوشتن تخوتی ترآیند  .انتقال از عالئم صوتی ته
نوشتاری تسیار مهم است  .تاید توجه داشت تا مشکلی در این انتقال پیش نیاید  .تناتراین
در تمام مراحل خواندن تاید تلفظ درست واژه ها و قراردادها مورد توجه تاشد  .تاید ته
اندازه ی کاؾی تارها و تارها تلفظ درست واژه ها و روان خواندن متن درس و  ...تکرار
وتمرین شود  .تا مسلط تار آیند .
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 عالوه تر تمرین درست خوانی واژه ها و عتارات  ،ترای تسلط یافتن تیش ترواژه ها
از نظر دیداری و شنیداری  ،الزم است در زمان آموزش خواندن متن درس ،کارت های
واژگان هردرس ( کلید واژه ها ) اعم از کلمه های ساده و دشوار ،دراختیار هر یک از
دانش آموزان تاشد  ،تا تا تررسی و درکنار هم قراردادن واژه ها و ور رفتن تا آن ها ( ،
اصطالحا دست ورزی کردن ) تیش تر تا کلمه ها مانوس شوند  .التته استفاده از
نوارصوتی ترای ضتط کردن واژه هایی که تلفظ می کنند و کار روی تصاویر تزرگ
هردرس ترای تیان واژه هایی که آن را تشکیل می دهد ته این شناخت کمک می کند .
خالصه این که دانش آموز  ،تاید در خواندن متن درس مشارکت فعال داشته تاشد  .و ته
اندازه ی کافی تمرین کند .

 - 1کارت های آموزشی نشانه های  1و  2همراه تا روش تدریس آن درپایه اول که سال
ها قتل تهیه شد می تواند راهگشای همکاران تاشد .
مرحله ی دوم رفع اشکال
مرور درس و انجام فعالیت های ویژه ی خواندن در دیگر جلسات یک درس
همانند
انجام همه ی فعالیت های یک درس فارسی پایه اول اعم از خواندن و نوشتن
دیگر پایه ها در چندین جلسه ی آموزشی انجام می پذیرد  .لذا فرصت کافی ایجاد می
شود تا مرور مناستی داشته تاشند  ( .در حال حاضر یک درس فارسی  ،یازده جلسه ی
آموزشی ) تناتراین الزم است خواندن واژه ها و در نهایت متن درس توسط دانش آموزان
 ،تطور مستمر مورد توج ه قرار گیرد ( .التته مرور خواندن دانش آموزان نتاید فقط از
روی متن کتاب درسی تاشد  .زیرا ممکن است گاهی ته حفظ شدن طوطی وار کلمه ها
ختم شود  ) .حاال که در مرور از خواندن  ،زمان مناستی وجود دارد  ،تاید فعالیت های
متنوعی انجام پذیرد تا از یروز اشکاالت نوشتاری تکاهد  .مانند :
 عموما دانش آموزان در موقعیت های مختلفی  ،متن درس ها را می نویسند  .تهتر است
از همین دست نوشته های دانش آموزان ترای خواندن آن ها استفاده شود  ( .ممکن
است خواندن دست نوشته های خود و یا دیگر همکالسی ها  ،در آن ها رؼتت ایجاد کند
ب عالقه مندی تیش تری فعالیت را انجام ده ند  ) .اؼلب اوقات  ،دانش آموز ان در
که ا
خواندن دست نوشته های خود و یا دیگران سرعت عمل قاتل قتولی را ندارند  .ولی همان
متن را در کتاب درسی روان تر می خوانند  .این نشان می دهد در خواندن ته توانایی
مناستی نرسیدند  ( .التته می توان از کتاب های ؼیر درسی هم ترای مهارت خواندن
استفاده کرد ) .
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 در جلسات مختلؾ مرور خواندن  ،تمرین تند خوانی انجام پذیرد ته طور مثال :
= کلمه هایی از متن درس در قسمت های مختلؾ تاتلو ی کالس نوشته شود  .این کلمه ها
می تواند تاهم مرتتط ویا ؼیر مرتتط تاشند  .تا نشان دادن هر واژه  ،دانش آموز آن را
تالفاصله و تدون مکث تخواند  .ویا این که هرکلمه ای که تلفظ می شود  ،دانش آموز آن
کلمه را تال فاصله روی تاتلو نشان دهد  ( .می توان تجای نوشتن واژه ها روی تاتلو ،
از کارت آموزشی استفاده کرد ) .
 ترای شناخت تهتر یک کلمه و کسب مهارت تند خوانی  ،می توان از تین مجموعه ای از
کلمه ها و متن  ،کلمه های خاصی ازیک درس را مورد استفاده قرار داد  .لذا در وسط
یک کارت (  ) 10 × 10یا یک ورقه ی کاؼذ ،سوراخی ایجاد می شود ( ته اندازه ای که
اجزای یک کلمه ی متوسط از سوراخ وسط کارت دیده شود  ) .ته عنوان تازی آموزشی
 ،کارت روی کلمه ها و یا متن نوشته کتاب درسی حرکت داده شود  ،ته محض توقؾ
روی هر کلمه ای  ،دانش آموز آن کلمه را تدون مکث تالفاصله تخواند .
از آن جا که این فعالیت یک تازی آموزشی است  ،اوال خسته کننده نیست  .از طرفی هم
تمرینی ترای رسیدن ته هدؾ درسی یعنی « سرعت عمل در خواندن » است  .این تازی،
واقعا می تواند مهارت شناسایی کلمه ها را افزایش دهد  ( .می توان دانش آموزان کالس
را دو ته دو کرد تا ته عنوان تکلیؾ درسی در زمان مرور خواندن تا هم تازی کنند ) .
 از کارت های آموزشی ( کلید واژه ها ) که تدون تصویرند  ،یعنی فقط کلمه های مجرد
روی آن نوشته شده است  ،ته عنوان « کارت تند خوانی » استفاده شود تا دانش آموزان
ضمن خواندن کلمه ها  ،آن ها را در کنار هم تگونه ای قرار دهند تا جمله ی تا معنایی را
تشکیل دهد  .ترای جمله سازی کردن ته کمک کارت ها  ،هرکارت مستقل ازدیگری است
 .لذا عالئم نقطه گذاری مورد نیاز جمله تاید روی کارت جداگانه ای تاشد  .مانند :
در

امین

آمد

.

تاران  ......................امین
.

در

تاران

آمد

می توان دانش آموزان پایه ی اول را که مشکل نوشتاری دارند  ،در خواندن دو دسته کرد
:
 - 1دانش آموزانی که در تلفظ درست واژه ها و در تشخیص اجزای کلمه مشکلی ندارند .
قادرندکلمه را تخوتی تجزیه کنند وحتی صدا های تشکیل دهنده ی را ته تفکیک تیان کنند
 .مثال :
= کلمه ی « آسمان » را ته سه تخش « آ »  « ،س ِِ »  « ،مان » تقسیم می کنند  .و
یا صداها را ته تفکیک تیان کنند  « .آ  +س  + ِِ - +م  +ا  +ن » اما ممکن است
چنین دانش آموزانی کلمه ی « آسمان » را ته صورت « آسان » تنویسند  .تاید علت را
در دالیل دیگری شناسایی کرد .
 - 2دسته ی دوم دانش آموزانی هستندکه در تلفظ درست واژه ها و تشخیص اجزای کلمه
مشکل دارند  .قادر نیستندکلمه را تخوتی تجزیه کنند  .و حتی صداها ی تشکیل دهنده را
ته تفکیک نمی شناسند  .ضعؾ این گروه عمیق است  .زیرا گروه اول تا تذکر و تررسی
نشانه ها در جدول حروؾ الفتا و ...ته اشتتاه خود پی می ترند  .اما گروه دوم ته توجه
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تیش تری نیاز دارند  .زیرا فقط تا صرؾ خواندن از روی متن نمی توان چنین مشکلی را
حل کرد  .تاید درتلفظ واژه ها ته تجزیه ی کلمه و تفکیک صدا ها تپردازند .
 جلسه های آموزشی کتاب فارسی تعد از تدریس هر نشانه ( جلساتی که ترای مرور و
ارزیاتی از میزان دوام یادگیری در خواندن است  ) .فرصتی را فراهم می سازد  ،تا زمان
کافی ترای تررسی و تحلیل روی کلمه ها صرؾ شود  .و دانش آموز تتواند  ،کرارا آن را
تمرین وآزمون کند  .مثال"در متن ته واژه ای جدید مانند  « :آسمان » ترخوردند  ،ترای
تررسی تیش تر آن  ،گفت و گو های زیر می تواند درتاره ی این کلمه انجام پذیرد :








اگر حرفی را از اول و یا آخرکلمه ی « آسمان » حذؾ کنید  ،چه تلفظ می شود؟
حرفی ته آخر آن اضافه کنید  ،حاال چه تلفظ می شود؟
حرفی ته اول آن اضافه کنید  ،حاال چه تلفظ می شود؟
حرفی ته دلخواه ته قسمتی ازآن اضافه کنید  ،حاال چه تلفظ می شود؟
این کلمه تا کلمه ی « آسمانی » چه شتاهتی دارد؟
این کلمه چه فرقی تا کلمه ی « آسان » دارد؟ و...
این نوع از تمرین در جلسه ی آموزش خواندن  ،می تواند ترای ساختن کلمه های جدید ،
گسترس گنجینه ی لؽات و توجه ته اجزای کلمه تاشد  .عالوه تر فعالیت های کتتی تطور
شفاهی هم می تواند فعالیت هایی انجام پذیرد  .مانند :

ی تا کلمه ی جدیدی
 در اول کلمه ی « تار » نشانه های دیگری ته جای « ب » قرار ده د
شود  « .تار  ،نار  ،دار  ،مار  ،سار  ،کار و»...
 درآخرکلمه ی « تار » نشانه های دیگری ته جای « ر » قرار دهید تا کلمه ی جدیدی
شود  « .تاد  ،تام  ،تال  ،تازو» ...
یاد آوری  :در کنار این فعالیت ها  ،خواندن کتاب های داستان و ارا ئه ی شعر در
جلسات آموزشی کتاب فارسی  ،می تواند موجب رشد در خواندن شود .
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م رحله ی سوم رفع اشکال
فعالیت های نوشتاری ( تمرین و تکلیؾ )
یاد آوری :
انجام دادن تکلیؾ در پایه ی اول خصوصا رونویسی کردن از روی متن که در کتاب کار
پیش تینی شده است  ،در اؼلب اوقات تاید درحضور معلم و درکالس تاشد  .خصوصا
افرادی که مشکل نوشتاری دارند  .زیرا دانش آموزان پایه ی اول نیاز دارند که هنگام
نوشتن توسط معلم کنترل و راهنمایی شوند  ( .انتظار می رود در انجام تکلیؾ منزل هم
توسط اولیا نظارت صورت پذیرد  .منظور از نظارت دخالت در انجام دادن کار نیست ) .
در آموزش زتان آموزی ( تخش خوانداری ) که تا رویکرد کلی است  ،اتتدا دانش آموزان
تاید خواندن واژه ها را تیاموزند  .سپس نشانه ی مورد نظر معرفی می شود  .تناتراین
قتل از نوشتن هرکلمه ای تاید شرایطی فراهم شود تا تخوتی آن را تشناسند  .و
درخواندن آن تسلط پیداکنند  .پس ضروری است ترای جلوگیری از عکس ترداری های
صرؾ ذهنی دانش آموز  ،فعالیت های مختلفی ته عنوان تکلیؾ ( چه تکلیؾ درسی که
ا
ترای یادگیری است و چه تکلیؾ شب که تخش عمده ی آن تثتیت یادگیری است  ) .ارائه
شود  .تطور مثال :
 درآموزش حروؾ جدیدی  ،معلم متوجه شد ته دالیلی عده ای از دانش آموزان در شناخت
آن دچار مشکل شد ند  .لذا ته عنوان تکلیؾ شب  ،آن حرؾ انتخاب می شود  .مثال شکل
مختلؾ حرؾ رااز طریق جستجو کردن در کلمه های متن درس پیدا کنند  .سپس کلمه
های مورد نظررا تنویسند  ( .ممکن است خواسته شود حروؾ مورد نظر را پس از
نوشتن پر رنگ و یا رنگی کنند  ) .مانند  :حرؾ « ح ح »
کلمه های موجود در متن  « :حرکت  ،حرؾ  ،صتح و» ... همانند آن چه که در مرحله ی خواندن اشاره شد  ،در تعیین تکلیؾ شب هم معلم از مفه وم
« جانشینی » استفاده می کند  .تا از این شیوه عالوه ترگسترش دادن گنجینه ی لؽات ،
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توجه دانش آموزان ته اجزای کلمه تیش تر جلب شود و درساختن کلمه های جدید تسلط
پیدا کنند  .مانند :
 حذؾ و یا اضافه کردن نشانه ای از اول و یا آخر کلمه  ،مثال  :کلمه ی « تاد » داده
شود تا
دانش آموزان خود ته دلخواه تا جایی که می توانند تا حذؾ و اضافه کردن  ،کلمه سازی
شاد  ،تاد
داد  ،تاد
یاد  ،تاد
کنند  .مانند  « :تاد
تال و» ...
تار  ،تاد
 جمله های ناقص ارائه شود تا دانش آموزان تا چند کلمه ی متفاوت  ،هر تار جمله ای
تسازند و آن را کامل کنند  .مانند  :مادر............آورد .
= مادر آب آورد .
= مادر نان آورد.
= مادر ستد آورد  .و...
ک ته ظاهر تازی و سرگرمی است  .اما دانش
 استفاده از فعالیت های جذاب و مستمر ه
آموزان ته انجام دادن آن عالقه نشان می دهند  .از طرفی می تواند ؼیر مستقیم موجب
تقویت نوشتاری شود  .این فعالیت می تواند ترای حروؾ و کلمه ها تاشد  .مانند :
 یافتن حروؾ  ،هجی و یا کلمه های مورد نظراز میان قطعه های تریده شده ی روزنامه
و مجله  ( .تریده شده ی روز نامه و  ...ته دانش آموز داده می شود تا در درون آن
جستجو کنند و نکته های مورد نظر را پیدا کنند  .سپس دور آن ها را خط تکشند ) .
 نشانه های جدید را روی مقوا و یا کاؼذ های الوان تترند  .سپس آن را روی ورقه ی
کاؼذ تچستانند .
 ساختن حروؾ و یا کلمه ته کمک اشیا و اتزاری مانند  :نخود  ،لوتیا  ،عدس  ،چوب
کتریت  ،گوش ماهی های ریز و  ...دانش آموز تا چسب مایع روی ورقه کاؼذ و یا مقوا
شکل نشانه و یا کلمه را مشخص کند  .سپس روی آن را تا اشیای مورد نظر تچستاند .
 دانش آموزان تا استفاده از مواد پالستیکی انعطاؾ پ ذیر و یا نی نوشاته و  ...مدلی
ازهر
نشانه را نشان دهند  ( .درحین انجام دادن تکلیؾ درسی  ،در کوتاه ترین زمان می توان
تمام حروؾ را تا این شیوه تمرین کرد ) .
 ساختن شکل حروؾ و کلمه ته کمک خمیر تازی روی ورقه ی کاؼذ .
 ترچسب های رنگی کوچک مانند ستاره در اختیار دانش آموزان قرارداده شود  .کلمه
حروؾی تیان شود  .ته محض شنیدن کلمه و حروؾ مورد نظر آن را درمتن
و یا
نوشتاری و یا کتاب درسی پیدا کنند  .سپس دانش آموزان روی آن کلمه وحروؾ را یک
ستاره تچستانند .
 اجزایی از کلمه ها در متن حذؾ شود  .دانش آموز تا خواندن م تن  ،کلمه ها را تا
نوشتن نشانه های مورد نظر آن کامل کنند  .التته الزم است حروفی که حذؾ می شود از
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گروه یک صدا و چند شکلی ها مانند  :ث  ،ح  ،ذ  ... ،نتاشد  .مگر این که از دانش
آموز خواسته شود تا متن اصلی مطاتقت دهند  .می توان ترای اجزای یک نشانه نیز ،
چنین فعالیتی انجام داد  .منظور از اجزای نشانه یا حروؾ همان  :تعداد نقطه ها  ،دندانه
 ،سرکج و ...است  .می توان آن ها را حذؾ کرد تا دانش آموز آن را کامل کند .
 تا استفاده از نوشته های درشت در تیتر روزنامه ها  ،حروؾ و یا کلمه های مورد
نظری انتخاب شود تا دانش آموزان آن را از روزنامه تترند  .ودر دفتر تچستانند .
 در آؼاز نوشتن واژه ها  ،حروؾ مورد نظری را در کلمه رنگ آمیزی کنند  .تطور مثال
خواسته شود نشانه ی « م » را در کلمه ها ته رنگ قرمز تنویسند  .فرض کنید در متنی
چند کلمه آمده است که کلمه های مادر  ،ترادرم  ،آسمان و  ...هستند  .دانش آموز
ضمن نوشتن هرکلمه  ،نشانه ی « م » را رنگی کند  ( .اصل حرکت  ،همین تؽییر رنگ
است که جلب توجه می کند ) .
 درجعته ی مقوایی کفش یا شیرینی  ،ماسه دریایی الک شده ریخته شود  .این جعته در
اختیار دانش آموز قرار گیرد  .دانش آموز تا انگشت دست روی ماسه  ،کلمه ها و یا
حروؾ مورد نظری را تنویسد  .و هر تار تا کشیدن خط کش روی سطح ماسه آن را
هموار کند و این نوشتن را ادامه دهد  ( .تا تکارگیری حس المسه عالوه تر خوشایند و
دلنشین تودن کار
ترای دانش آموز  ،ته یادگیری کمک تیش تری می کند ) .
 دانش آموزان تا « رنگ انگشتی » روی ورقه ی کاؼذ و یا نایلون  ،کلمه ها و یا حروؾ
مورد نظررا تنویسند  .می توانند همین نوشتن را روی چوب تستنی و یا تخته  ،سنگ ،
داخل در پوش های نوشیدنی ها و ...داشته تاشند .
 تصاویری داده شود که خط خطی شده تاشد  .دانش آموزان از تین آن  ،کلمه و یا
حروؾ مورد نظری را تا رنگ آمیزی پیدا کنند  .و یا تسازند  .و...
 مجسم کردن واژه ها در ذهن و سپس یکتار نوشتن واژه  ،مثال  :کلمه ی « استثنا »
اتتدا در ذهن مجسم شود ( .ا س ت ث ن ا) سپس کار نوشتن انجام پذیرد .
 در پایه ی اول اتتدایی الزم است روزانه در کالس جدول حروؾ الفتا مورد تررسی و
ارزیاتی قرار گیرد  .از آنجا که نشانه های زتان آموزی قراردادی هستند  ،دانش آموزانی
که مشکل نوشتاری دارند خیلی زود نشانه ها را فراموش می کنند  .می توان چند کار را
در زمان آموزش کالس و منزل  ،ته عنوان تمرین یادگیری یا تکلیؾ درسی انجام داد :
 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 .
 دانش آموزان خود یک جدول حروؾ به اتعاد ورقه ی کتاب داشته تاشند .آن را در صفحه
ی اول کتاب فارسی تچستانند  .هم زمان تا آموزش نشانه ها درکالس  ،آن را در جدول
حروؾ خود تنویسند .
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 روزانه حروؾ الفتا به صورت نا مرتب روی تاتلوی کالس و یا ورقه ای نوشته شود .
دانش آموزانی که مشکل در شناخت نشانه ها دارند  ،نام آن ها را تگویند .
 دانش آموزان در کالس و یا منزل نام نویسی کنند  .یعنی نام تصاویر را زیر آن تنویسند .
و یا روی هر یک از اشیایی که در اختیار دارند  ،نام آن شیئ را روی آن تنویسند  .مانند
 :کتاب  ،میز  ،مداد  ،در  ،شیشه  ،کیؾ  ،کفش  ،تخته  ،سنگ و........
 مرتب کردن حروؾ نا مرتب یک کلمه  ،مرتب کردن کلمه های نا مرتب یک جمله ،
 نوشتن یک تا چندجمله ترای یک کلمه که هر کدام متفاوت تاشند .
 توصیؾ کردن تصویر که صحنه های متفاوتی دارد  .و...

مرحله ی چهارم رفع اشکال
زمان یا جلسه ی ارزش یاتی امال :
137

همانند پایه های دیگر یکی از مراحلی که می توان مشکل نوشتاری دانش آموز را تر
طرؾ نمود و یا جلوگیری کرد  ،زمانی است که دانش آموز درگیر تا کلمه ها می شوند .
و تا تمام قوا مشؽول فراگیری امال هستند  .زیرا این دسته از شاگردان تاید از همان آؼاز
کار تا نظر معلم ته نوشتن تپردازند  .لذا ضروری است که ته چند نکته تپردازیم :
.1

.2

.3

.4

.5

.6

مانند دیگر پایه ها در فرایند کار نوشتن امال  ،این دسته از دانش آموزان تاید تا
دقت تیش تری کنترل شوند تا در صورت نیاز  ،ترای نوشتن درست کلمه ها و ...
راهنمایی شوند  .همان طور که قتال گفته شد  ،تاید ته هر نحوی از ؼلط نویسی
جلوگیری شود .
در حین نوشتن متن امال  ،ممکن است نیاز تاشد دانش آموزی ترای شناخت اجزای
کلمه  ،ناچارا آن را تجزیه کند  .لذا تاید از آن دانش آموز خواسته شود قتل از
نوشتن  ،کلمه را تجزیه کند  ( .تتدیل ته هجی ویا صداها ) تا توجه آن ها ته اجزای
کلمه جلب شود  .عموما این گروه ته سادگی اجزا را حذؾ می کنند  ( .نتاید تجزیه
کردن کلمه ته صدا ها ادامه دار تاشد  ،زیرا اوال موجب کند نویسی می شود واز
طرؾ دیگر جدا نویسی اجزای کلمه اثر نامطلوتی در خوشنویسی می گذارد ).
مثال  :قتل از نوشتن کلمه ی « ستاره » آن را تجزیه کند  .سپس هر جز را در کنار
« سِ  ..تا  ..ره » یا « س  ِ ..ت  ..ا  ..ر  ..ه »
هم تنویسد  .ستاره
گاهی ممکن است دانش آموز شکل حروؾ را فراموش کرده تاشد  .اما صدا های
کلمه را تشخیص می ده د  .درچنین موقعیتی تاید از جدول حروؾ الفتای کالس
کمک گرفته شود  .یعنی ته محض ترخورد تا مشکل  ،تاید نظر دانش آموز را ته
شکل نشانه در جدول جلب نمود  ( .یکی از دالیل وجود جدول حروؾ الفتا در
کالس ترای پایه ی اول  ،در دید قرار گرفتن آن است  .تا تا دیدن حروؾ  ،قرار داد
شکل های حروؾ تخاطر سپرده شود و ملکه ی ذهن آنان گردد  .حتی تهتر است
دانش آموز جدولی را که خود دارد ته موقع از آن استفاده کند ) .
یکی از اتزارهایی که ترای آموزش واژه ها خصوصا واژه های جدید و دشوار در
پایه ی اول ضروری است  ،داشتن « جدول هجی » یعنی همان ترکیب صامت و
مصوت است  .لذا در صورت ن یاز دانش آموز ترای شناخت تیش تر اجزای این
دسته از کلمه ها  ،تهتر است ته موقع در زمان نوشتن امال از آن استفاده شود ( .
همانند جدول حروؾ تاید جدول هجی هم در اختیار دانش آموز در کالس تاشد ) .
گاهی در متن اصلی واژه هایی که اهمیت امالیی دارند  ،ته کمک دانش آموزان
کالس تهیه شود  .یعنی دانش آموزان درمورد وجود واژه ها درمتن پیشنهاد تدهند .
این پیشنهاد خصوصا ترای کسانی که مشکل نوشتاری دارند اطمینان خاطر ایجاد
می کند  .و از همه مهم تر این که تا چنین کلمه ها یی تخوتی مانوس می شوند .
درامالی آموزشی  ،اتتدا تعضی از واژ ه هایی که اهمیت امالیی دارند مانند  :کلمه
های دشوار و تزرگ که ممکن است دانش آموزان درنوشتن آن دچار مشکل
نوشتاری شوند  ،توسط معلم از قتل روی تاتلوی کالس و یا ورقه ای که دراختیار
دانش آموز قرار داده می شود  ،نوشته شود  .وقتی دانش آموز مشؽول نوشتن امال
است اجازه داشته تاشد ته محض نیاز پیدا کردن ته شکل کلمه ها از آن استفاده کنند
 .التته الزم است تا دانش آموزان قرار داد تسته شود تا سعی کنندکلمه ها را تخاطر
 ( .در اختیار تودن این کلمات
تسپارند  ،که کم تر تتوانند ته آن مراجعه کنند
پشتوانه ی اعتماد ته خود را فراهم می سازد  .از طرفی یافتن کلمه از تین کارت ها
ویا مجموعه کلمات نوشته شده زمینه ی فراگیری را تخوتی فراهم می سازد ) .
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دانش آموزانی که مشکل نوشتاری دارند  ،همانند دیگر پایه ها تاید در جایی از
کالس تنشینند که معلم تتواند هم ته موقع ته آن ها خدمات آموزشی الزم را ته
آسانی ارائه کند و هم دانش آموزان احساس راحتی از کنترل کارشان داشته تاشند .
یاد تگیرند اشکال آموزشی را تا معلم در میان تگذارند  ( .اتفاقا در پایه ی اول
دانش آموزان ته محض نوشتن هر کلمه ای نظر معلم را جویا می شوند  .و می
خواهند تدانند آیا کارشان درست است ) .
وسایل مورد نیاز قتل از شروع نوشتن کنترل شود  .تا اتزار نوشتاری مطلوب در
اختیار
دانش آموز تاشد  ( .گاهی در جریان کار نوشتنی مشخص می شود که ترای دانش
آموز شرایط مناسب فراهم نتوده است ) .
متن امالی دانش آموزان  ،ازجمله های مستقل از یکدیگر که ته هم ارتتاط ندارند
نتاشد  .تلکه تهتر است موضوعی از مسا ئل روزمره ی کودک تاشد  ( .خصوصا
امالی ارزشیاتی )
همانند دیگر پایه ها  ،گاهی متن ناقص تهیه شود که قسمت هایی از متن امال روی
آن نوشته شود و تخش هایی از آن خالی تاشد .متن امال کپی شود ودراختیار دانش
آموزان قرار گیرد  .این امال هم ترای آموزش واژه هایی است که تا خواندن معلم ،
دانش آموز آن را تا دقت از نگاه خود می گذراند  .وهم ترای دانش آموزانی است که
مشکل « ُاکند نویسی » دارند  .هنگام خواندن متن امال  ،دانش آموزان تاید متن را
خط تتر ند  ،وقتی ته کلمه هایی رسیدند که از قلم افتاده اند  ،آن ها را تنویسند ( .
تعیین این فعالیت  ،دقت دانش آموزان در شناخت کلمه ها را افزایش می دهد  .و ته
آن ها کمک می کند که کلمات را آسان تر تیاموزند  ) .و...

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 .

 .تا

 - 10نمونه ی ( ح ) متن امال دست نوشته ی دانش آموز پایه ی اول قتل از تکارگیری
روش رفع اشکال
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نقد و تررسی امالی نمونه ی ( ح )
اشکال نوشتاری این امال ته شرح زیر است :
 - 1دانش آموز در شناخت شکل ظاهری حروؾ و اجزای آن مشکل دارد  .مانند :
= کلمه ی « تاب » که ته صورت « تات » نوشته شد .
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= کلمه ی « تتر » ته صورت « تنر» نوشته شده است  ( .دانش آموز در دو کلمه
نقطه ها را جاتجا کرده است ) .
 - 2در تشخیص صداهای تشکیل دهنده ی یک کلمه و تلفظ درست کلمه ( شنیداری )  ،ناتوان
است  .مانند :
= کلمه ی « درد » ته صورت « داد »
= کلمه ی « آسمان » ته صورت « آسان » نوشته شده است .
= کلمه هایی مانند  « :ترادرم  ،سرما  ،سرد  ،ترس » ته ترتیب ته صورت « تراردم
 ،سر  ،دست  ،تار » نوشته شده است .
ته نظر می رسد دانش آموز ؼلط های سمعی دارد  .ضعؾ حساسیت شنیداری  ،پر رنگ
است  .زیرا دانش آموز کلمه ه ایی راکه درذهن خود داشته است را ته راحتی جایگزین
دیگر کلمه ها کرده است  .تدون این که ته تلفظ کلمه و شکل ظاهری آن توجه کند .
ترای این که دانش آموز ان دچار چنین مشکل های نوشتاری نشو ند الزم است اؼلب
اوقات ،امال نویسی درکالس اول تا هدؾ آموزش نوشتاری ( امال آموزشی ) انجام پذیرد
 .از امال نویسی صرؾ ارزشیاتی درمراحل اولیه تاید تطور جدی خود داری کرد  .اگر ته
ا ین موضوع توجه نشود اتفاقی مانند آن چه که در متن امالی نمونه ی ( ح ) رخ داد ،
می افتد  .زیرا در این امال  ،دانش آموز هرچه خود خواست و هر آن چه را در ذهن خود
داشت نوشت  .تدون این که کنترلی صورت گیرد و یا این که تذکری ته او داده شود .
مثل این که صتر کردیم تا چشم و دست دانش آموز تا شکل ؼلط کلمه آشنا شود  .سپس
در پایان کار تا تصحیح نوشتار او  ،ؼلط گیری کنیم و ته رخش تکشیم  .تا آن که تاثیر
راهنمایی های پایان کار نوشتار در براتر عادت ته ؼلط نویسی  ،تسیار ناچیز است  .اگر
تذکرات و کنترل در موقع نوشتن امال تخوتی صورت گیرد  ،می توان در زمان تصحیح ،
تیش تر ته تجزیه و تحلیل واژه ها پرداخت  .وقتی دانش آموز کلمه ها را ؼلط تنویسد و
این ؼلط نویسی ذهنی شود  ،رفع این مشکل دشوار تر از آموزش واژه نویسی است .
تازدید هایی که از کالس ته عمل آمد  ،معلوم شد این دانش آموز مشکل دیگری دارد .
آن هم مدرسه گریزی او توده است  .جنگ تین او و اعضای خانواده اش در حضور
و
یافتن او در مدرسه موجب تروز داد و تیداد های می شد که او را نستت ته مدرسه
کالس درس  ،انج ام فعالیت های آموزشی و  ...تیزار می کرد  .عالوه تر گوشه گیری ،
دچار سوء تؽذیه هم شده تود  .آن قدر این اتفاق پیش رفت تا آن که او درکالس ته
عنوان فردی نامرتب  ،تی مسئولیت و عقب افتاده قلمداد گردید  .او در همان ماه های
اول سال تحصیلی  ،اعتماد ته نفس  ،رؼتت پرسیدن و گفت وگو کردن تا دیگران را از
دست داد  .لذا الزم تود اقداماتی صورت گیرد که دانش آموز از این همه مشکالت خارج
شود  .ته همین دلیل فعالیت های زیر مورد توجه قرار گرفت :
 اتتدا ترخورد همکالسی ها تا او اصالح شد  .تا همکاری معلم و ترقرار کردن ارتتاط
منطقی تا خانواده  ،تا حدود زیادی سوء تؽذیه او تر طرؾ شد  .شرایطی ته وجود آمد که
او توانست خود را ته عنوان عضوی از کالس تپذیرد .
 شرایطی پیش آمد تا تر اساس پیشرفت کار نوشتاری مورد تشویق قرار گیرد  .از طرفی
هم ته جای شاخ ص کردن ؼلط ام الیی  ،اتتدا در زمان تصحیح ته کلمه هایی پرداخته می
شدکه درست نوشته تود  ،ته همین دلیل مورد تشویق قرار می گرفت  .چون قضاوت از
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کار او تراساس نوشته های درست انجام می شد  .این نوع تشویق مورد قتول دیگردانش
آموزان هم تود  .زیرا می دیدند درتاره ی کلمه ای صحتت می شود که او آن را درست
نوشته است ( .الزم است هر فرد نستت ته رشد و تروز توانایی های خود سنجیده شود .
) این سنجیدن مورد قتول دانش آموز هم قرار گرفت .
 مقرر شد در زمان مرور از متن درس  ،دانش آموز تطور مستمر مورد ارزیاتی قرار
گیرد  .و ته تمرین کردن وا داشته شود  .تا تتواند ته تلفظ کردن تیش تر واژه ها  ،تجزیه
و تحلیل کلمه از نظر معنی  ،شکل ظاهری  ،داشتن اجزایی مانند  :نقطه  ،دندانه و ...
تپردازد  .این فعالیت ها جرات او را افزایش داد و تسلط او را در شناخت کلمه ها تیش تر
کرد  .مثال ته عنوان نمونه :
= این حرؾ « ت » است  .چند نقطه دارد؟
= نقطه در کجای حرؾ قرار دارد؟
= چه فرقی تا حرؾ « پ » دارد؟
= اگر ته نقطه های آن اضافه شود  ،چه تؽییری می کند؟ و...
 ترای نوشتن امال فرصت کافی ته او داده می شد تا تتواند کارش را هم زمان تا دیگران
انجام دهد  .و هم این که تتواند در صورت نیاز از معلم درتاره ی نوشتن کلمه ها تپرسد .
و هم تتواند هرکلمه ای را تخوتی مورد تررسی قرار دهد  .لذا کار نوشتاری ترای او
محدود تود  .خواسته می شد فقط تعضی ازجمله ها را تا اشاره ی معلم تنویسد  ( .ته
همین دلیل معلم شرایطی فراهم می کرد که او از تین مثال "پنجاه کلمه ی تعیین شده در
امال  ،فقط سی کلمه را تنویسد  ).چون کار او هم زمان تا دیگران تمام می شد مزاحمتی
ترای دیگران نداشت .
 تکلیؾ منزل تا هماهنگی خانواده و تر اساس نوع اشکال نوشتاری تعیین شد  .سعی شد
تکلیؾ نوشتاری صرفا رونویسی از متن درس نتاشد  .زیرا تکلیؾ تاید تتواند فرد را ته
جستجوگری وادارد  .ته عنوان نمونه :
 - 1شکل صداهای مورد نظری که دانش آموز در شناخت آن مشکل داشت  ،ته عنوان تکلیؾ
انتخاب می شد  .او می تایست کلمه هایی از متن درس را پیدا کر ده و تنویسدکه صدای
انتخاب شده در آن قرار داشته تاشد  .این فعالیت دانش آموز را وادار می کرد در کتاب
درسی ته جستجو تپردازد .
 - 2کلمه هایی ته دانش آموز داده می شد که او می تایست آن کلمه را در متن درس پیدا کند
 .سپس تاید جمله ای که کلمه ی مورد نظردرآن تود را می نوشت  .التته این کار نوعی
رونویسی تود اما نه یکنواخت  ،زیرا اتتدا تاید کلمه ی مورد نظر را از تین کلمه های
مختلؾ تازشناسی می کرد  ،سپس جمله ای را که در آن تکار رفته تود می نوشت .
 - 3کلمه های مختلفی در اختیار دانش آموز قرار داده می شد  .او می تایست درتاره ی کلمه
ترای دیگران صحتت کند  ( .مثال الزم تود اتتدا آن را ته درستی تلفظ کند  .سپس درتاره
ی شکل ظاهری آن توضیح دهد  .تا کلمه های مشاته مقایسه کند  .و) ...
 از کارهای مهمی که مورد توجه قرار گرفت  ،کنترل دانش آموز هنگام امال نویسی در
کالس درس تود  .دانش آموز فهمیده تود که ترای درست نوشتن کلمه ها  ،تاید خود را
تا توضیحات معلم هماهنگ کند  ( .نیاز ته معلم را تیش تر احساس کرد  ) .هروقت دچار
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مشکل می شد تالفاصله موضوع را تا معلم در میان می گذاشت  .از نظر شنیداری تسیار
رشد کرد  .ومهم تراین که خود اقدام ته یادگیری نمود .
 در موقع نوشتن کلمه های تزرگ در متن امال  ،خواسته می شد در صورت نیاز و فقط
در اوایل کار نوشتاری  ،تعضی از کلمه های تزرگ را تجزیه کند  .تا اجزای کلمه را تهتر
تشناسد و از حذؾ اجزای آن جلوگیری شود .
 ترای شناخت شکل نشانه ها  ،از او خواسته شد در موقع نوشتن امال  ،از دو جدول «
الفتا و هجی » استفاده کند  .استفاده ی ته موقع از دو جدول حس اعتماد ته نفس و
اطمینان را افزایش داد .
زحمات تیدریؽی که معلم در کالس کشید ولذتی که معلم از آموزش و حل مشکل نوشتاری
می ترد  ،عاملی شد که نتایج خوب و مطلوتی حاصل شود  .درست است که در پایه ی
اول وقت زیادی را گرفت اما کامال راضی کننده تود  ( .همکاری خانواده قاتل قتول تود .
)

 - 11نمونه ی « ط » متن امالی دست نوشته ی دانش آموز
تکارگیری روش های رفع اشکال
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« ح » پس از علت یاتی و

امالی « ط » نتیجه ی حاصل از تکارگیری تازخورد امالی دانش آموز « ح »
امالی « ط » از نوع ارزشیاتی است  .تا تکارگیری روش های پیشنهادی  ،درزمان
خواندن متن درس و مرورآن و همچنین انجام تکلیؾ های مناسب و  ...در مدت چند ماه
دانش آموز توانست آن را تدون توضیح و راهنمایی معلم تنویسد  .همان طورکه مشاهده
می شود از اشکال های نوشتاری در این امال ختری نیست  .این نوشتار نشان می دهد
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انگار او نتود که کلمه های کوچک و قرارداد ها را ؼلط می نوشت  .تا توانمندی مناسب
او توانست متن امال را تا اطمینان خاطر تنویسد .
آن چه که تایدمورد توجه قرار گیرد اثر تخشی روش ها است  .لذا آن عده که گمان می
کنند دانش آموز را متکی ته خود تار می آورند  .یا این که می گویند  :دانش آموز عادت
می کند همیشه در نوشتن کسی تا او همراه تاشد  .اما این روش ها شرایطی را فراهم می
سازد که دانش آموز را وا می دارد تا خود ته یادگیری نوشتاری واژه ها تپردازد  .و در
 .التته همان طور که کرارا تاکید شد در
نهایت مهارت نوشتاری را کسب می کند
تکارگیری روش ها الزم است تا گذشت زمان و انجام فعالیت های مناسب  ،دانش آموزان
درزمان امال نویسی  ،آرام آرام آزاد گذاشته شوند  .و راهنمایی ها ته اندک و در نهایت
ته صفر ترسد  .تدون این که خودشان متوجه تاشند  .ضمن این که دانش آموزانی از این
دست  ،می خواهند تا دست یاتی ته مهارت نوشتاری  ،تدون هدایت دیگران مانند افراد
عادی کالس امال تنویسند .
اؼلب مشاهده می شد دانش آموزانی که دارای مشکل نو شتاری تودند تا گذشت زمان و
قرارگرفتن در موقعیت های مناسب  ،چنان اطمینانی پیدا می کنند که گاهی در هنگام
 .یعنی ته مرحله ای از
نوشتن امال  ،می خواهند ته دیگران در نوشتن کمک کنند
یادگیری می رسند که ته دیگران انتقال تدهند  .انتقال آموخته ها ته دیگران  ،عین
یادگیری است .
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فصل پنجم

زیرا که ته ز تجرته  ،آموزگار

ای متتدی ! تو تجرته از اوستاد گیر
نیست

( مسعود سعد سلمان )

ترای پیشرفت در نوشتار  ،توجه ته نکاتی الزم و ضروری است:
 در تصحیح امال روزانه و هفتگی تاید از شیوه های مناسب استفاده شودکه دانش آموز
تتواند در مطاتقت دادن نوشته های خود تا م تن اصلی امال  ،ته تررسی و تحلیل کلمه
های نوشته شده ی خود تپردازد  .از این طریق شکل کلمه را تهتر شناسایی می کند .
اؼلب مشاهده شد در تصحیح متن امال  ،ؼلط گیری و یا توضیحات ته درستی انجام
نمی شود  .درصورتی که تاید موقعیت واقعی افراد را در توانایی نوشتاری تخوتی تعیین
شن مطلع ساخت  ( .خصوصا در تازخورد دادن ،
کرد  .و آن ها را از میزان توانایی ا
عالوه تر تیان توانایی ها  ،ضروری است نقاط ضعؾ ته وضوح معلوم شود  .زیرا ممکن
است دانش آموز ته نوع اشکاالت خود پی نترد  ) .نتاید ته تهانه ی نتودن زمان کافی
اصل کار نادیده گرفته شود .
 درتصحیح امال  ،الزم است نکات مهم و راهنمایی های ضروری در چگونگی نوشتن واژه
ها و رعایت اصول نوشتاری ترای دانش آموزانی که مشکل نوشتاری دارند  ،در ورقه ای
جداگانه نوشته شود .
پس از تصحیح امال تاید تازخورد های مناسب را همراه راهکارها و فعالیت های مطلوب
ارائه نمود  ( .التته گاهی ممکن است تازخورد ها ی شؾاهی کافی تاشد  .تشخیص این
نکته تا معلم است  ) .دلیل این تاکید تر آن است که  ،ارائه ی راهنمایی ها و تازخوردها
پس از تصحیح امالی دانش آموز  ،موجب می شودکه از تکرار ؼلط های نوشتاری قتلی
و تا حدود ی از تروزاشکال های تعدی جلوگیری کند .التته تاید شیوه های تصحیح امال
تگونه ای تاشد که فرصت کافی ترای دانش آموز فراهم سازد که تتواند هم از تذکر و
راهنمایی های معلم استفاده کند وهم ته نقد و تررسی نوشته ی خود تپردازد .
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 تاید شرایطی در کالس فراهم شود که تا توجه ته نتایج امال پس از تصحیح  ،افراد
مختلفی مانند  :همکالسی ها  ،دوستان  ،حتی افراد خانواده ترخورد نا مناستی تا دانش
آموز نداشته تاشند  .زیرا ترخورد نامناسب و یا نا شایست  ،میل ته یادگیری را از دانش
آموز م ی گیرد  .و مهم تر این که عاملی می شود که دانش آموز گوشه گیری اختیار کند
واز تیان اشکال های نوشتاری خود داری نماید  .ته همین دلیل اگر کسی تخواهد از
کارش سر در آورد دوری می کند  .چه تسا ته دلیل سرزنش ها  ،جرات نمی کند دلیل
تروز اشکال نوشتاری خود را تیان کند  .در صورتی که تاید محیطی را ایجاد کرد که
دانش آموز تتواند درگفت و گوها شرکت کند  .زیرا اگر عوامل ضعؾ نوشتاری از زتان
دانش آموز شنیده شود  ،آسان تر می توان تر رفع مشکل نوشتاری آن ها فائق آمد .
تجرته نشان داده است که این دسته از دانش آموزان دوست دارند از موقعیت توجود آمده
هر چه زودتر فرار کنند و خالص شوند  .حتی آن ها خود شان هم دنتال راه حل رفع
اشکاالت می گردند  ( .شاید سرک کشیدن ته نوشته های دیگران ترای همین تاشد  ).پس
تاید تطور جدی ازسرزنش کردن آن ها جلوگیری شود  .تاید ته دیگر دانش آموزان کالس
گفته شود :
این افراد مشکلی دارند که ممکن است ترای دیگران هم پیش تیاید  ،اما رفع می شود .
 پس از تصحیح امال  ،ترای این که تتوان عالقه ی دانش آموز را به شیوه های مختلؾ
نوشتن جهت آموزش واژه ها و جلوگیری از تروز هر نوع اشکالی ترانگیخت  ،الزم
است تا توجه ته عملکرد خوب دانش آموز در یک متن امال ( یعنی واژه ها و عتارات
درست نوشته شده ی دانش آموز ) ته او فهماند که دلیل موفقیت در تخش هایی از امال
 ،استفاده ی درست از بکار گیری روش آموزش نوشتاری است که معلم ترای رفع اشکال
تعیین می کند .
الزم است ترای آشنایی تیش تر دانش آموز تا دلیل ؼلط گیری از شکل کلمه و پی تردن
ته اهمیت درست نویسی شکل کلمه  ،گاهی متن امالی آموزشی کوتاه توسط دانش
آموزانی از این گروه روی تاتلوی کالس نوشته شود  .سپس معلم این متن نوشتاری را
تا نقد و توضیحات الزم روی واژه ها  ،تصحیح کند  .این عمل معلم  ،شناخت دانش آموز
را نستت ته شکل نوشتاری واژه ها عمیق تر می کند  .دانش آموز پی می ترد که درست
نوشتن چه قدر اهمیت دارد .
یاد آوری :
= ترای نوشتن امال روش های مختلفی را معلمان تکار می ترند که در جای خود اثر
تخش است  .مثال گاهی معلم می تواند تجای تهیه ی متن اصلی خود ساخته  ،از تصاویر
مجرد و یا داستان های تصویری استفاده کند  .و از دانش آموزان تخواهد آن چه از
تصویر می فهمند و قاتل گفتن است را در چند سطر ( تا ده سطر ) تنویسند  .در چنین
شرایطی دانش آموز ان احساس می کنند ته کلمه های مختلفی ترای نوشتن نیاز دار ند .
معلم ضمن این که شرایط را ترای جستجوگری یافتن شکل درست کلمه ها فراهم می
سازد  ،جهت ایجاد اطمینان خاطر درآن ها از درست تودن شکل واژه ها می گوید  :می
توانید از من تپرسید که آیا کلمه های مورد نیاز را از نظرشکل امالیی ته درستی
تشخیص داده اید و یا نه  .این شیوه ی نوشتن آن ها را در فراگیری واژه ها خود آموز
تار می آورد .
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= یا این که اتتدا متن امال را در یکی دو سطر می گوید  .سپس از دانش آموزان می
خواهد داستان آن را ته دلخواه در چند سطر ( مثال حد اکثردر 10سطر ) ادامه دهند ( .
آؼاز این متن امال شروع یک داستان است  ) .و...
 اؼلب مشاهده می شود د انش آموزان ته رسم الخط معمول در کتاب درسی تسلط ندارند .
تناتراین تدون آموزش شکل کلمه وحرکت صحیح دست  ،هر چه در کار نادرست نویسی ،
تکرارصورت گیرد  ،زمینه ترای ؼلط نویسی کلمه ها فراهم است  .لذا در زمان تصحیح
امال تاید ته این امر مهم که از اهداؾ امال است توجه شود  .رعایت این نکته در
دیگرنوشته ها کالسی هم ضروری است  ( .در دهه های  60و  ، 70ترای ارزش یاتی
تخشی از نمره ی دانش
از جمله نویسی و یا انشا نویسی پایه های پایانی اتتدایی ،
آموزان ته درست نویسی اختصاص داده می شد  ) .لذا تذکرات زیر توجه ته رسم الخط
را مشخص می کند  .مانند :
 .1زیتا نویسی
یادآوری  :منظوراز زیتانویسی  ،رعایت فاصله ی منطقی تین اجزا یک کلمه وکلمه
های یک جمله  ،توجه ته حاشیه ی ورقه ی کاؼذ و  ...می تاشد  .الزم است در موقع
نوشتن  ،این اصول توسط دانش آموز رعایت شود  .تاید او را ته انجام دا دن این کار
تشویق کرد .
مثال اگر دانش آموزی در پایه ی اول کلمه ای مانند « تاران » را ته صورت « تا ر ان
» تنویسد  .و یا در پایه ی دیگری دانش آموزی جمله ی « هوا دیروزتارانی
تود » .را تا ایجاد فاصله های نامنظم تنویسد  .ویا دانش آموزی کلمه ی « تهتر » را ته
صورت « ته تر » تنویسد  .و ...این نوع نوشتن از زیتایی رسم الخط ترخوردار نیست .
 .2هم اندازه نویسی
یادآوری  :دانش آموز تاید تیاموزد که وقتی یک حرؾ و یا کلمه ای را تارها در نوشتار
تکراری تکار می ترد  ،تاید سعی کند آن ها را ته یک شکل و یک اندازه تنویسد  .مثال
اگر کلمه ی « سر » در چند جای یک متن ته چند شیوه ی خطی « سر  ،سر  ،سر »
نوشته شود  ،نامناسب است  .و یا ته چند اندازه « سر  ،سر  ،سر » نوشته شود
مناسب نیست .
 .3یکسره نویسی اجزای کلمه ( کلی نویسی )
یاد آوری  :تیش ترین اشکال دانش آموزان در رعایت نکردن حرکت درست دست  ،ته
یکسره نویسی ارتتاط دارد  .زیرا جدا نویسی اجزای یک کلمه  ،شکل کلمه را نامناسب
جلوه می دهد  .اجزای تعضی از کلمه ها ته هم چستیده اند  .تا توجه ته نوع رسم الخط
فارسی  ،این اجزا تا هم نوشته می شوند .
= درکلمه ی « چشمه » همه ی اجزا آن ته هم چستیده اند  .پس تاید اتتدا در یک حرکت
دست شکل کلی کلمه ی « حسمه » یکسره نوشته شود  .سپس نقطه گذاری حروؾ (
چ  ،ش ) از اتتدای کلمه ته ترتیب انجام می شود  .مانند  -1 « :حسمه  -2چسمه - 3
چشمه »
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= تاید توجه داشت شکل های مختلؾ تعضی ازحروؾ تا آن چه که معرفی می شوند
تفاوت هایی دارد  .مثال درست است که حرؾ « ت ب » دو شکلی است  ،اما در موقع
نوشتن ممکن است ته چهار شکل تکار گرفته شود  .مانند  « :ت  ،ث  ،ة  ،ب » و
یا حرؾ « ض ض » در هر قسمت کلمه تا هم تفاوت دارد  « .ض  ،ﻀ  ،ﺾ  ،ض »

 .4هم شکل نویسی حروؾ در کلمه ها
یادآوری :
شتیه ته هم تاشند  .اگرکلمه ی «
در یک متن نوشتاری تهتر است حروؾ کلمه ها
ترادر» در متن نوشتاری ته این صورت نوشته شده تاشد  ،تهتر است در تکرار شدن هم
چنین نوشته شود  .نه ته شکل های دیگر مانند  « :ترادر  ،ترادر  ،ترادر »
 .5تناسب منطقی تین اجزای یک کلمه
یادآوری :
رعایت نکردن تناسب حروؾ در کنار هم  ،موجب می شود شکل کلمه نا مناسب جلوه کند
 .مانند  « :اترو» و ...رعایت نکردن نکاتی از این نوع درنوشتار  ،زمینه را ترای ؼلط
نویسی فراهم می سازد  .لذا در تصحیح امال الزم است نقد درست و ته موقع از نتایج کار
نوشتاری دانش آموز انجام پذیرد  .نتاید نکاتی نادیده گرفته شود  .زیرا اهمیت دادن معلم
ته دقت در نوشتار موجب می شود تا دانش آموز ته ارزش درست نوشتن واژه ها تیش
تر پی تترد .
در نمونه امالی « ی » که در ادامه آمده است  ،ته درستی ؼلط گیری صورت نگرفت .
این امال ترمتنای ارزش یاتی نمره ای(  ) 20مورد ارزیاتی قرارگرفته تود  .تر اساس
دستورالعمل  ،این عملکرد دانش آموز نمره ی کم تر از «  » 10خواهد داشت  .در
صورتی که نمره ی « »13 / 5داده شد  .هم چنین متن امال ته درستی انتخاب نشد .
زیرا درپایان متن امال  ،کلمه ها ی مجرد گفته شد .که قتال توضیح داده شد که این عمل
در پایان امال  ،از نظر آموزشی نامناسب و نادرست است و ارزش امالیی ندارد .

 –12نمونه ی « ی » متن امالی دست نوشته ی دانش آموز ( ترای نقد تصحیح و
تازخورد )
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نقد تصحیح امالی « ی »
 ؼلط گیری واژه ها و مطاتقت قرار دادن تا متن ساخته شده ته درستی انجام نشد .
مانند :



در سطر دوم  :کلمه ی « ترایمان » ته صو رت « ترایی مان » و نیز کلمه ی «
تکوتد » ته صورت « تکوید » نوشته شد  ،اما ؼلط گیری انجام نشد .
150









در سطرسوم  :کلمه ی « زدند » ته صورت « زدن » نوشته شد  ،اما ؼلط تودن
کلمه گوشزد نشد .
در سطرچهارم  :کلمه ی « کتاتهای » ته صورت « کتایهایی » وکلمه ی « تهیه »
ته صورت « تهیهء » نوشته شد  ،اما ؼلط گیری انجام نشد .
یاد آوری  :یای میانجی در پایان کلمه هایی که ته حرؾ « ه » ختم می شود قتال ته
صورت « ء » نوشته می شد .
درسطرپنجم  :کلمه ی « اهدا » ته صورت « اهداه » نوشته شد  ،اما تذکری داده
نشد .
در سطرهشتم  :کلمه ی « اجازه » ته صورت « اجاهء » نوشته شد اما ؼلط گیری
نشد .
در سطر نهم  :کلمه ی « سالم » ته صورت « ساللم » و کلمه ی « تمیز » ته
صورت « تمیذ » نوشته شد  ،اما ؼلط گیری نشد .
در سطر دهم  :کلمه ی « تخشش » ته صورت « تخشه » نوشته شد  ،اما ؼلط
گیری نشد .

 دستورالعمل نمره گذاری ترای تصحیح رعایت نشد  ( .قتل ازارزشیاتی توصیفی معیار
ارزشیاتی  ،نمره گذاری تود  ) .تطور مثال :
 ترای ننوشتن نشانه ی تشدید  ،کم و یا زیاد نوشتن حروفی در
درستی عمل نشد .

یک کلمه و  ...ته

 حرکت دست در شیوه ی نوشتن حروؾ در کلمه ها رعایت نشد  .تازخورد کتتی هم
ثتت نگردید  ( .درست است که ارزش یاتی تر متنای نمره تود اما تاید تذکرات کتتی و
یا شفاهی در پایان تصحیح هم داده می شد  ) .تطور مثال می توان ته نمونه های زیر
که
حرکت دست رعایت نشد اشاره نمود  .مانند :






در دو کلمه ی « دستش » و « است » دندانه تخوتی نوشته نشد .
نوشتن حرؾ « واو » در کلمه ها تا یک حرکت نتود .
در چستاندن حرؾ « ن » ته کلمه ها مشکل وجود دارد  .دراؼلب کلمه ها  ،آن را ته
شکل « ی » نوشته است .
حرؾ « ک  ،گ » تاید تا دو و سه حرکت نوشته می شد .

 تا توجه ته اشکاالت متنوع  ،تاید تازخورد کتتی ( توضیحات کتتی ) داده می شد .
تطور مثال می توانست نمونه های زیر را ارائه نماید  .مانند :
 دانش آموز عزیز  ،تا توجه ته این که توانایی خوتی در تشخیص کلمه ها داری اما ته
نظرم در شناخت کلمه هایی مانند  :فعال" ،مثال"  ،ثانیا"  ،واقعا" و ...هنوز مشکالتی
داری  .تهتر است این کلمه ها را در دفتر لؽت خود یادداشت کنی  .یکتار دیگر متن
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درس را تررسی کن  .و کلمه ه ایی که مانند کلمه ی « اوال" » هستند را پیدا کن  .و
در دفتر لؽت تنویس .
 حرکت دست را در چگونگی نوشتن حرؾ « کاؾ و گاؾ » نشان می دهم توجه کن .
پس تاید در موقع نوشتن آن ها رعایت کنی  ( .مثال ترای گاؾ سه حرکت وجود دارد
 .مانند  :ل  ،ﻛ  ،گ )
 متن امال از ویژگی مناسب ترای ارزش یاتی ترخوردار نیست  .ضمن این که شروع
و پایان مناستی ندارد .

 - 13نمونه ی « ص » متن امالی پایه ی اول اتتدایی ترای ارزش یاتی پایان سال
تحصیلی
دست و صورت کثیؾ را تا صاتون می شویند  .هر کس تاید از مسواک مخصوص ته
خود استفاده کند  .نادر لتاس های خود را تمیز نگه می دارد  ،تا لیوان خودش آب می
خورد  .ته دیگران سالم می کند  .جوجه ی جواد زمین را نوک می زند  .دانه می خورد .
گرگ از ترس سگ چوپان ته گوسفندان نزدیک نمی شود  .تشقاب و قاشق همراه سفره
ته اتاق آورده شد  .مادر ته مدیر می نویسد که اکرم سه روز تیمار توده است  .پری
توپ را تا پا می اندازد .
همان طور که قتال گفته شد  ،متن این امال ترای ارزش یاتی دانش آموزان در پایان سال
تحصیلی مناسب نیست  .و اعتتار الز م ترای سنجش میزان یادگیری حروؾ  ،قواعد و...
را در نوشتار دانش آموزان ندارد .
وجود نشانه های «  » 2و قرارداد های آموزشی نستت ته تقیه ی موارد امالیی
دشوارترند  .که اتفاقا در این متن  ،ته تخشی از آن ها توجهی نشد  ( .منظور از نشانه
ی «  » 2همان حروؾ  :ث  ،ح  ،ذ  ،ص  ،ض  ،ط  ،ظ  ،ع  ،غ  ،هستند ) .
در این متن امال از نشانه ی «  » 1حرؾ « ژ » واز نشانه ی «  » 2حرؾ های  :ح ،
ذ  ،ص  ،ط  ،ظ  ،ع  ،غ  ،واز قرارداد های آموزشی  :نشانه ی « ّ » و صدای « خوا »
در متن نیامده است  .تناتراین نمی توان در پایان  ،از نتیجه ی کار ترای قضاوت و
ارزیاتی از میزان یادگیری دانش آموز تخوتی استفاده کرد .
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در پایان می توان گفت  :هدؾ از نقد و تررسی نمونه امال ی دانش آموزان و نتیجه ی
ارزش یاتی ها  ،چه تا رویکرد نمره ای در گذشته و چه تا رویکرد « توصیفی » در این
زمان  ،این توده است که ته اهمیت موضوع پرداخته شود  .خصوصا نستت ته جایگاه
واقعی نوشتار توجه جدی تعمل آید  .از طرفی تمرین مصداقی و عملی ترای کسانی تاشد
که می خواهند ته حرفه ی معلمی وارد شوند  .و نیز کسانی که می خواهند مهارت
توانیی کسب کنند .
ا
خود را ارتقا دهند  .و
همیشه عقیده ام تراین تود که ترای ارائه ی نظرات کارشناسی در امر آموزش  ،تاید
نمونه کارها و نتایج عملکرد دانش آموزان ته عنوان مستندات تتواند پشتوانه ی نظرات
و پیشنهاد علمی  ،پاسخگو ی پرسش های دیگران تاشد .نه آن چه که شنونده و یا
خواننده ی مطالب  ،تدون مطاتقت دادن و یا سنجیدن ته سختی آن ها را در ذهن خود
بسازد  .و یا در خیال خود پیاده کند ولی ممکن است قاتل اجرا نتاشد  ( .یکی از دوستان
کارشناس در تکنولوژی می گفتند  :گاهی تکنولوژی  ،همان نمونه ها و کارهای
عملکردی تهیه شده در آموزش است ) .
از جانتی پرداختن ته واقعیت های موجود در امال نویسی دانش آموزان  ،زیر سوال تردن
متولیان و یا مرتیان در امرآموزش نیست  .تلکه می خواهیم تگوییم  :ترای آموزش
دادن  ،نیاز ته آموختن حرفه ای آن است  .همجنین تاید گفت  :آموزش نوشتاری را
هرفرد تا سوادی نمی تواند ته عهده تگیرد  .تلکه تاید دارای حرفه ی معلمی تاشد  .لذا
افراد متتدی در امرآموزش و خصوصا دانشجویان حرفه ی معلمی نیازمندند که از طریق
تررسی نمونه ها و نتایج عملکرد دانش آموز آن را تا مبانی عمیق آموزش زتان مطاتقت
دهند  .تا عالوه ترشناخت جایگاه درست نوشتار در حوزه های مختلؾ یادگیری  ،درک
درستی از اهداؾ امال نویسی دانش آموزان پیدا کنند .
لذا انتظار می رود تا تکارگیری روش های درست آموزش  ،دانش آموزان را از همان
اتتدا مسلط در نوشتار تار آوریم  .زیرا این روش ها می توانند  :دلهره  ،ترس ،
اضطراب و ناامیدی را که در کودکان منجر ته از دست دادن حس اعتماد ته خود و در
نهایت شخصیت اجتماعی می گردد را حذؾ کند و یا از شدت آن تکاهد .
ته امید این که همه ی ما ارزش کار آموزش و معلمان را تدانیم و ته آن ارج نهیم .
امیدواریم فرزندان ایران عزیز ما تا توانمندی هایی که خداوند متعال ته آنان عطا فرموده
است  ،ته رشد و تعالی ترسند  .ان شا ا ....
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تو خوشنود تاشی و ما رستگار

خدایا چنان کن سرانجام کار

« موفق تاشید
».
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