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 مقدمه :

 ابتدایی اول پایه در کریم قرآن آموزش جزئی اهداف

 :کند می کسب را زیر های توانایی تحصیلی، سال پایان در آموز دانش

 اطالعات و دانش حیطه( الف

 .داند می ماحترا قابل و متعال خداوند سخن را قرآن -1

 .شود می آشنا پاکیزگی و پاکی مانند قرآن خواندن آداب از بعضی با -2

 .شود می آشنا قرآن های داستان و خداوند سخنان از بعضی با -3

 .کند شروع «اهلل بسم» با باید را دیگر کاراهای و قرآن خواند که داند می -4

 .شناسد می است، شده نوشته توخالی صورت به که را ناخوانا حرکات و حروف -5

  عمل و مهارت حیطه( ب

 .بخواند آموزشی نوار شبیه را کوچک سوره هفت تواند می قرآن آیات به دادن گوش با -1

 .کند می بازگو تصاویر روی از را کتاب های داستان -2

 .است مؤدب نسبی طور به قرآن شنیدن و خواندن هنگام -3

 .ددار می نگه پاکیزه و تمیز را قرآن -4

 گرایشی و عاطفی حیطه( ج

 .دهد می نشان عالقه قرآن زیبای قرائت شنیدن به -1
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 .بخواند زیبا را قرآن دارد دوست -2

 .کند حفظ را قرآن های سوره است مند عالقه -3

 .گذارد احترام آن به و دارد نگه پاکیزه را قرآن دارد دوست -4

 .رددا دوست را قرآنی های برنامه و جلسات در شرکت -5

 قرآن های سوره آموزش روش

 دانش و شده پخش نوار از جمله یک روز یک دارد قرآن به اختصاص کامل ساعت یک که روزی استثنای به

 صورت به کار این ترتیب بدین.گیرد می صورت ارزشیابی بعد روز در و خوانند می جمعی دسته صورت به آموزان

 .شود کامل سوره آموزش تا. بود خواهد پرسش روز یک و آموزش روز یک

 را کالس سپس ، بخوانند جمعی دسته طور به را ها جمله بخواهید آموزان دانش از ، ابتدا ، پرسش های روز در

 نیمکت یک روی که آموز دانش چهار یا سه از گاه آن.  کنید سوال گروه هر از و کنید تقسیم دسته سه یا دو به

 است بهتر انفرادی پرسش در. نمایید پرسش انفرادی صورت به نیز نفر دچن از نهایت در و کنید سوال اند نشسته

 .کنید سوال رو کم افراد و ضعیف افراد تر، قوی افراد داوطلب، افراد از ترتیب، به

 ها داستان تدریس روش

 تعریف آموزان دانش برای کتاب تصاویر کمک به را ها داستان هفته سوره تمرین از پس قرآن، خاص زنگ در

 :باشید داشته توجه زیر نکات به باید ها داستان بیان در. کنیم یم

 آموزان دانش و شود می بیان ها آن کردن فعال و آموزان دانش از پاسخ و پرسش با ، درس هر های داستان -1

 نداستا تعریف در را آموزگار توانند می و شوند می آشنا زهرا و علی شخصیت دو با داستان اولین شنیدن از پس

 تقویت نیز قرآن درس در است، فارسی درس مهم اهداف از که گفتن سخن مهارت وسیله بدین کنند یاری ها

 .شود می

 شده ترسیم آموزان دانش کتاب در تصویر چند تنها داستان هر برای کتاب، صفحات محدودیت دلیل به -2

 و کم در داستان اصلی هدف و پیام به هتوج ضمن آموزان، دانش های ویژگی به توجه با تواند می آموزگار است،

 .گیرد بهره نیز خویش خالقیت از -کریم قرآن از شده نقل های داستان از غیر البته – آن کردن زیاد
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 با را قبلی داستان یادگیری میزان جدید، داستان بیان از پیش آموزگار ، کتاب های داستان از ارزشیابی در

  .کنند تعریف را داستان که خواهد می آموزان دانش از و کند می ارزشیابی پرسش و یادآوری

 قرآن عبارات و کلمات روخوانی آموزش روش

 می داده آموزش قرآن عبارات روخوانی ، هفته سوره یادآوری و خوانی جمع از پس قرآن خاص خاص زنگ در

 کلمات، روخوانی موزشآ از پس دارد، نیز داستان ، قرآن کلمات روخوانی بر عالوه که هایی درس در. شود

  .شود می تعریف آموزان دانش برای شد بیان که روشی به داستان

 

 :باشید داشته توجه زیر نکات به باید روخوانی آموزش در

 فارسی، درس در جدید مصوت یا صامت آموزش از پس هفته یک حداقل باید ، قرآن روخوانی درس هر -1

  .شود تدریس

 ترکیب است ضروری کنند کسب قرآن عبارات و کلمات روخوانی در بیشتری رتمها ها بچه که این برای -2

 .گیرد قرار تمرین و تاکید مورد بیشتر فارسی درس در ها مصوت یا ها صامت

. گردد می تمرین کتاب روی از سپس شود می شروع لوحه از ابتدا ، درس هر قرآنی عبارات و کلمات آموزش -3

 .است ضروری آموزان دانش یشترب دقت برای ترتیب این رعایت

 خواهد می آموزان دانش از کلمات های مصوت به اشاره با بخواند، را ای کلمه خودش که آن بدون آموزگار -4

 .بخوانند بخش بخش صورت به و جمعی دسته را کلمه هر که

 دانش تا دهد می حرکت دوم، صامت سوی به مصوت از را خود دست آموزگار صامت، دو دارای های بخش در -5

 .بخوانند صحیح را ها بخش گونه این آموزان

 ، ها دقیقه ده زمان در روزه همه ، هفته یک مدت به لوحه آن قرآن، خاص زنگ در لوحه هر آموزش از پس -6

 .شود می خوانی جمع بار یک آموزان دانش توسط

 بلند را بخش همان کلمه یک از شبخ هر دیدن با آموز دانش که است آن کلمات خواندن برای شیوه مناسب -7

 .بخواند
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 با باید بلکه کند تصحیح را او اشتباه نباید آموزگار خواند، می اشتباه را ای کلمه آموز دانش که مواردی در -8

 . بخواند صحیح را کلمه آموز دانش خود تا کند جلب را او نظر ها مصوت دادن نشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع پیشنهاد  :

 دبستان اوّل کالس در خواندن یستدر جدید روش
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 مقدمه

 بود؛ یعنی:« از جزء به کل»های قبل،  آموزش خواندن زبان فارسی در سال

 شد. صدا یا آوا آموزش داده می -1

 شد. های جدید ساخته و خوانده می شد، کلمه با تعداد صداهایی که یاد داده می -2

 پیشنهاد روش جدید

 گیرد: صورت می «کل به جزء» بسیار روش خوبی است، آموزش از در روش جدید که

 گیرد. آموزان قرار می ابتدا شکل کلّی کلمات در جلوی دید دانش -1

 شود. ی درست تلفّظ آن، آموزش داده می با تکرار و تمرین، نحوه -2

 شود. آموزان در کلمه کشف می آواهای موردنظر، توسّط دانش -3
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 شود. نوشتن آن آواها، آموزش داده میآموزان،  به دانش -4

شود تا او خود به کشف صداها بپردازد و یادگیری در او  آموز، باعث می این روش با به فعّالیّت وا داشتن دانش

خواهیم.  ترین چیزی است که ما از کودک می و این، مهم روش خواندن بر نوشتن مقدّم است تعمیق شود.

تواند کلماتی بیش از کتاب در اختیار شاگرد قرار  باال است و می  در این روش بسیار ی ابتکار معلّم عالوه قوّه به

 . دهد

 

 

 

 

 نقش معلّمان در آموزش خواندن چیست؟

ی معلّمان دنیا روش تدریس  اندازه هر معلّم برای خودش ابتکاری برای تدریس دارد؛ یا به عبارتی به     -1

 وجود دارد.

 کنیم. ها شروع می ، از بخش بعد درس فارسی، یعنی نشانهبرای آموزش نوشتن     -2

 ها را راهنمایی کند. به یاد داشته باشیم معلّم فقط باید بچّه     -3

 معلّم باید از دادن پاسخ مستقیم بپرهیزد.     -4

 ها سؤال بپرسد تا خودشان به جواب برسند. های گوناگون، از بچّه معلّم باید با روش     -5

 ها، به کارشان نظارت کند. به هنگام فعّالیت گروهی آن     -6
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 موضوع پیشنها د :

 (آموزش الفبا )راه هایی برای بهبود یادگیری نشانه ها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kiakojouri.mihanblog.com/post/23


 

پیشنهاد بصورت  5می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این  فایل فقط برای مشاهدهاین 

ایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید هزار تومان به س 5وردهای جداگانه به قیمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

11 
 

 مقدمه

 . تر الفبا در کالس اول ارائه کنمامروز می خوام چند تا روش برای آموزش هر چه به

 راهكار اول؛ ایجاد انگیزه

از مهمترین اصول به شمار می ره چرا که، برای کاشت دانه باید ابتدا زمین را آماده ساخت. برای پذیرفتن مطالب 

ی صورت جدید هم باید زمینه و انگیزه هایی را در فراگیران ایجاد نمود که می تواند این کار به شکل های مختلف

 پذیرد مانند: آوردن یک وسیله به کالس، استفاده از عکس و پوستر، طرح یک سؤال و ...

 راهكار دوم؛ تهیه دفتر خالقیت

تهیه این دفتر به این صورت هستش که در جلسه دیدار با اولیا، از اولیای دانش آموزان می خواهیم که ى نحوه

 د و اون رو به صورت زیر آماده کنند:برگ برای دفتر خالقیت انتخاب کنن 88یک دفتر 

هر نشانه ای که تدریس می شه، از کاغذ رنگی برش می زنند و به دفتر خالقیت می چسبونند. یک صفحه بعد 

تکه هایی از روزنامه ها رو می برند، برای اینکه دانش آموز راحت تر بخونه،بهتره که بریده روزنامه از قسمت تیتر 

 ه باید دانش آموز دور نشانه ای که تدریس شده یک خط بسته بکشه.روزنامه باشه. در ادام

 راهكار سوم؛ تهیه کاردستی

 "،سس"می تونیم برای برخی از حروف بگیم تا دانش آموزان کاردستی درست کنند. مثال برای تدریس درس 

س درس جدید، به بهبود با مقوا و چیزهای دیگه درست کنند. این کار عالوه بر ایجاد انگیزه در تدری "سبد"یک 

مهارتی دانش آموزان نیز کمک می کنه. البته توصیه می کنم که برای همه حروف از این روش استفاده ى حیطه

 نکنید، چون ممکنه بعضی از والدین شاکی بشن!!!
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 راهكار چهارم؛ تهیه متن توسط معلم

ان بخواهد که دور حروف مشخص شده در این روش معلم ارجمند باید یک متن رو آماده کنه و از دانش آموز

خط بکشند. البته این کار رو می شه در جلسه دیدار با اولیا هم پخش کرد، تا دانش آموزان در خانه آن را حل 

 کنند و در پوشه کار خود قرار دهند. در زیر یک نمونه متن آوردم:

 با سالم خدمت شما اولیای محترم؛

خط بکشد. ) لطفا پس از تکمیل  "، تت "و  "د"،  "، سس "انه های از دانش آموزتان بخواهید تا دور نش

 تمرین، آن را داخل پوشه کار قرار دهید.(
         

یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نَبود. غروب یک روز سَرد و پاییزی بود. علی کوچولو حوصله اش      

 «گل پسر، قند عسل برو یک نقاشی زیبا بکش.» سَر رفت. دیگر نمی دانست چه بازی کند. مادَرش گفت:

علی خوشحال شد، دفتر نقاشی، مِداد سیاه و مِدادهای رنگی خود را در سَبَد کوچکش گذاشت، پشت      

 پنجره رفت و همان جا نشست.

با  باد هوهو می کرد و ال به الی شاخ و بَرگ دِرَخت ها می پیچید. در این موقع یک بَرگ خشکیده همراه     

باد پایین آمَد و روی دَفتر سفید علی کوچولو اُفتاد. علی وقتی آن را دید فهمید که در مورد چه چیزی نقاشی 

 بِکشد. با مِداد سیاه شکل بَرگ را توی دفترش کشید و بعد آن را با مِداد زرد رنگ زد.

 بَرگشت تا به مادرش نشان دَهد.نقاشی علی خیلی قشنگ شُد. علی آن را بَرداشت و با خوشحالی به اُتاق      

 راهكار پنجم؛ تهیه شكل مناسب برای هر نشانه

برای معنی دار کردن حروف و نشانه ها می تونیم به دانش آموزان بگیم، تا یک شکل مرتبط با نشانه جدید در 

می  "ن،ن" نقاشی کنند و اون رو در پوشه کارشون قرار بدهند. به عنوان مثال در تدریس نشانه A4 یک برگه

 2 – 3تونیم بگیم که انواع نان ها رو )سنگک، تفتان، باگت،بربری، لواش و ...( در یک برگه بکشند. هر جلسه هم 

 تا از بهترین کارها رو می گیریم و به بُرد کالس )دیوار کالس!( نصب می کنیم.
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 راهكار ششم؛ تهیه جدول ترکیب صداها

نه های خوانده شده آماده کنیم و اون رو در جلسه دیدار با اولیاء پخش در اینجا باید یک جدول برای ترکیب نشا

 کنیم. یک جدول ترکیب صدا بعنوان نمونه در زیر آوردم:

  

 

 

 

با سالم خدمت شما اولیای محترم؛ جدول زیر برای ترکیب صداها آماده شده است. دانش آموز عزیز، لطفا آن     

 را در خانه به کمک بزرگتر تمرین کن.

  

  

  

  

  

جدول   در توضیح اینکه اولیا چطور این جدول رو با دانش آموز تمرین کنند؛ باید بگم که نحوه تمرین این     

 مثال؛ به صورت شعر هست،

 شه می ما ما، ما،                  شه؟ می چی " آ " با "م  "                                    

 شه می دَ ، دَ دَ،                  شه؟ می چی " اَ " با " د "                         یا اینکه؛

 و  -او     -  اَ ا  -آ   

 بو بَ با ب

 سو         سَ سا س

 مو مَ ما م

 دو دَ دا د

 تو تَ تا ت
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 راهكار هفتم؛ تهیه جدول نشانه های خوانده شده

ر خانه های آن نشانه ها را قرار دهید به این صورت که، برای اجرای این روش ابتدا باید جدولی تهیه کنید. و د

برخی از حروف تدریس شده و برخی از حروفی که هنوز تدریس نشده است را در جدول قرار می دهیم. در ادامه 

از دانش اموزان می خواهید که خانه نشانه های خوانده شده را رنگ بزنند. پس از اتمام کار این برگه داخل پوشه 

 انش آموز قرار خواهد گرفت. برای درک بهتر موضوع یک نمونه جدول در زیر درج شده است.کار د

 نشانه هایی را که خوانده ای، با مداد زرد رنگ بزن. زیبای بهاری،ى شکوفه

 د ح آ ص ذ ب ع خ

 ن م گ ر غ ی س ش

 ت ش اَ ل ب ژ ن و

 پ او ف س ک م ظ ا

 راهكار هشتم؛ دفتر جمله سازی

شاید به عقیده برخی از معلمان دانش آموزان کالس اول ابتدایی نیازی به دفتر جمله نویسی نداشته باشند. اما 

. در ساده ترین به نظر این حقیر با دانش آموز هر نوع برخوردی کنید، بازخوردی از همان جنس خواهید گرفت

حالت می توان، بعد از تدریس چند نشانه کلماتی را به دانش آموز داد، تا با آن جمله بسازند )که حتی خود این 

 روش در حیطه نوشتن فعال به شمار می آید.(

 می توان کلمات، جمله ای به هم ریخته را به دانش آموزان داد تا آن را مرتب کنند.

دانش اموزان هم خانواده های آن را بنویسند. به عنوان نمونه؛ برای کلمه دارَد می توان  می توان کلمه ای داد تا

دارَم، داری، دارَند و ... را نوشت. )البته در این بخش باید به سادگی سواالت نیز توجه شود، تا دانش آموزان دچار 

 سر در گمی نشوند.(

 

http://www.daftare-mashgh.mihanblog.com/
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 موضوع :

 اول کالس آموزان دانش والدین به پیشنهادات سازنده
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 مقدمه

 را روز این دبستان ی ها اولی کالس. است روزها انگیزترین خاطره از یکی تحصیلی، سال آغاز روز نخستین   

 این ساختن شیرین در مهمی نقش مناسب سازی زمینه و سازی آگاه با والدین و کنند نمی فراموش هرگز

 می ها آن فرزندان سرنوشت و آینده ها خانواده ی عمده دغدغه ، مهر ماه شدن نزدیک با همزمان. دارند خاطره

 شدن کم طرفی از.  کند می صدق بیشتر دارند اولی کالس آموز دانش که والدینی مورد در مساله این.  شود

 گرچه.است نموده چندان دو فرزندانشان پرورش و آموزش مورد رادر اولیا حساسیت ها خانواده در فرزندان تعداد

 می مهم بسیار آموزگار نظر به توجه ولی گاهند آ آموزانشان دانش تحصیل اول سال اهمیت از محترم اولیای

 است امید.  طلبد می را والدین  و معلم مضاعف تالش آموزی ادب و علم آغاز عنوان به اول پایه بنابراین.باشد

 . نماید یاری فرزندتان تحصیل سال اولین ی خاطره کردن ماندگار در را شما زیر پیشنهادات

 وجه هیچ به شمعی مداد و فشاری مداد فشنگی، مداد ماژیک، خودکار، اول؛ های پایه آموزان دانش برای -1

 کتابها و دفاتر رفتن بین از و شدن خسته زود دست، عضالت نشدن تقویت خطی، بد موجب تنها و. ندارد کاربرد

 .شود استفاده HB و معمولی مدادهای از فقط اول سکال. داشت خواهد پی در را

 مدادها، دفترها، کتابها، از اعم او وسایل کلیه روی بر کوچک های برچسب با را فرزندتان خانوادگی نام و نام -2

 .بچسبانید...  و جامدادی تراش، مداد

 فراگیران برای کالس در تا کنید انتخاب را ساده وسایل کنید سعی التحریر لوازم و مدرسه وسایل خرید موقع -3

 .نشود ایجاد مشغولی دل
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 .باشد او خود با گرفتن پس مسئولیت ولی کرده تشویق دستی کنار به خود وسایل دادن قرض به را فرزندتان -4

 دهید آموزش او به را ها آن از استفاده فرهنگ و. کنید جلد را فرزندتان دفاتر و ها کتاب همه -5

 

 در وسایل کردن خراب و کردن گم عادت نگذارید.  دهید آموزش فرزندتان به را وسایل از یدار نگه اصول -6

 .کند پیدا ادامه باالتر سالهای

 : خانه در انضباطی های نكته

. باشد نداشته را آن انجام انتظار شما از و کند جمع را اش مدرسه وسایل تنهایی به دهید آموزش فرزندتان به -1

 بار به منظم و منضبط فردی آموز دانش تا کنید، جمع خواب از قبل شب هر را کالس روزانه و هفتگی برنامه

 .آید

 بیدار خواب از زودتر ها صبح و(  شب 9 اکثر حد)بخوابد زودتر ها شب  دهید عادت را کنیدفرزندتان سعی -2

 .شوند

 اول کالس آموز دانش.  نکنید ینتعی مادی ی جایزه او برای آموزد می که مطالبی قبال در شود می تاکید -3

 انگیزه با و نمود خواهد بازگو شما برای منزل به ورود محض به بیاموزد که را...  و ،کلمات حروف اشتیاق با شما

 و رضایت احساس جای به جایزه غلط جایگزینی  با که شماهستید این.  داد خواهد ادامه تالش به قوی درونی ی

 . کاهید می هایش لذت از ردهک و شرطی را او درونی لذت

 .نکنید دریغ او از را ها این پس کالمی تحسین و( مادر و پدر)  شماست حالی خوش او برای جایزه بهترین -6
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 های فعالیت به تکلیف انجام هنگام اگر.  نیست دقیقه ده از بیش معمولی فعالیت یک به آموزان دانش تمرکز -5

 .نشود عادت باشید مواظب باید لی و است طبیعی حدی تا پردازد می دیگر

 امکان آموز دانش نوشتن فعالیت نامحسوس کنترل با این.  است نوشتن زیاد از بهتر نوشتن زیبا و درست -6

 . نکنید گیری سخت زیاد وی نوشتن ی نحوه مورد در مدرسه اول های روز در. است پذیر

 

 آموز دانش تا شود خودداری معلم، تدریس از بعد و تدریس از قبل خانه، در درسی های کتاب تدریس از -7

 .نشود تعارض دچار

 اجازه. کنید ایفا را راهنما نقش فقط و شود خودداری کودک به کمک منظور به تکالیف، و  ها تمرین نوشتن -8

 از. ریدبگی یاد سرانجام تا کند اصالح و کشف را اشتباهاتش کند، پاک بنویسد، کند، فکر دلبندتان فرزند بدهید

 .کند می کسب را آینده در نوشتن برای کافی آمادگی شده، تقویت کودک دست عضالت طریق این

 قضاوت عجوالنه و کنید صحبت او با ساده منطقی با کند می صحبت خود مشکالت از فرزندتان که زمانی -9

 .باشد او خود سوی از مشکل است ممکن که چرا. نکنید

 تقویت باعث این.کند گو باز شما برای را گرفته یاد که هایی چیز و مدرسه وقایع که بخواهید او از روز هر -18

 .شود می درسی مطالب دائمی یادگیری و کالمی

 را آنها و دهد قرار کفشی جا در را هایش کفش مثال برای. بدهید مسولیت اول کالس همین از فرزندتان به -11

 .کند ارزشمندی خود احساس شما فرزند تا...  و کند مرتب ار لباسهایش کند، شانه را ،موهایش کند پاک
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 .کنید تشویق خودش، سنی گروه در درسی، غیر کتابهای خواندن به را فرزندتان -12

 به او در ضعفی هرگونه ی مشاهده با باشیدو داشته حضور فرزندتان کنار در حتما تکالیف انجام هنگام در -13

 .دهید اطالع معلم

 .کند پیروی برنامه این از که کنید ملزم را فرزندتان و.کنید ریزی برنامه...  و بازی و تکالیف امانج برای -14

 .کارها تثبیت یعنی نافرمانی تکرار نشود، آموخته کودکان در نافرمانی تجربه کنید سعی - 15

 .یدندار دوست را داده انجام که نادرستی عمل و دارید دوست را خودش کنید ثابت او به -16

 : روانشناسی های نكته

 با. کند پیدا مدرسه به نسبت خوبی نگرش آموز دانش که است این مدرسه اول های هفته در کلی هدف -1 

 .کنید درسی  تمرین او با مدام که ندارد لزومی این بنابر.  کند برقرار ارتباط آموزان دانش و معلم مدرسه

 خواهد مستقل و آموخت خواهد را نوشتن و خواندن شما آموز نشدا قطعا.  نباشید او های یادگیری نگران -2

 .شد خواهد منتقل هم فرزندتان به اضطراب این.  باشید داشته اضطراب یا باشید نگران مورد این در اگر.شد

 ییآشنا معلم با فرزندتان دهید اجازه کنیدو صحبت او با و ببینید را او معلم. دارد ترس معلم از فرزندتان اگر -3

 . است بوده مورد بی شما نگرانی که دید خواهید سپس باشد داشته ای دوستانه

 افراد بین فردی های تفاوت زیرا نکنید، مقایسه هایش کالسی هم و همساالن با را فرزندتان توانایی گاه هیچ -4

 .دارد وجود
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 جلوه کم از و پرهیز فرزندان رحضو در و لفظی صورت به حتی نزاع و درگیری از که است این دیگر مهم نکته -5

 کم رویه این تکرار که چرا کنید، خودداری جدا شوخی و طنز قالب در حتی دانش کسب و تحصیل اهمیت دادن

 .شد خواهد اش تحصیلی آینده به آموز دانش اطمینان عدم و دلسردی موجب کم

 برای را مدرسه فضای در موجود بتمث نکات و موارد فقط کنند می سعی مدرسه، توصیف در والدین معموالً -6

 تعریف مدرسه های خوبی از فقط اگر که ندارند توجه نکته این به ها آن ولی کنند، می بیان خود آموز دانش

 سایر با نتواند که است ممکن و شود می ناراحت شود، مواجه ناخوشایندی واقعه با آموز دانش که موقعی کنند

 .کند برقرار ارتباط ودخ معلم با یا و کند بازی کودکان

 .کنند عمل آن به خود و باشند داشته اعتقاد گویند می که چیزی به مادر و پدر -7

 

 

 

 

 

 موضوع :
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 در پایه اول ابتدایی ضعیف آموزان دانش با کار برای مطلوب پیشنهادات

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 یک هر از تا بشناسد مختلف های جنبه از را خود شاگردان که داند می واجب برخود شناس وظیفه معلم هر

 و وسع از بیش کاری خود بنده از است معلم اولین که خداوند باشد داشته انتظار اش توانائی با مطابق رفتاری

 .است نخواسته اش توانائی

 (انعام -52) «وسعها اال نفساً نکلف ال»
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 از مراد. بشناسد را آموزان دانش از یک هر باید دهد، انجام ای شایسته نحو به را نقش این بتواند آنکه برای معلم

 نوع هر زیرا است آنان ویژگیهای و رفتار مختلف های جنبه مورد در الزم آگاهیهای کسب آموزان دانش شناخت

 .است شناخت این مستلزم درسی های فعالیت ریزی برنامه برای معلم طرف از آگاهانه گیری تصمیم

 چیست؟ یادگیری های موقعیت در ضعف بروز علت

 :اند دوگونه بر فردی تفاوتهای 

 فردی درون تفاوتهای. 2        فردی بین تفاوتهای .1

 و هوشی اخالقی، خصوصیات نظر از بلکه دارند تفاوت یکدیگر با ظاهری مشخصات لحاظ از تنها نه آموزان دانش

 معین اندازه یک به و روش یک با را کالس این شاگردان تمام بخواهیم اگر بنابراین. متفاوتند یکدیگر با نیز روانی

 همه پای به که است این مثل بگیرند یاد یکسان را مطالب آنان تمام که باشیم داشته انتظار و دهیم آموزش

 ادامه خود طبیعی رشد به ناراحتی هیچگونه بدون پاهایشان و بپوشانیم یکسان اندازه یک به کفشهای شاگران

 .دهند

 .نقره و طال همچون هستند معدنهایی مردم «الفضه و الذهب لمعادن ادنمع الناس:»است آماده احادیث در

 :کنند می بندی طبقه زیر صورت به را یادگیری ناتوانیهای

 گفتن سخن مشکالت .1

 (نارسانویسی) نوشتن مشکالت .2

 خواندن مشکالت .3
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 شنوایی و بینایی توانائیهای در مشکالت .4

 ریاضیات در ناتوانی .5

 :شوند می تقسیم دسته 3 به اند شده آموز دانش یادگیری در ناتوانی بسب که عواملی

 مغزی های ضربه و تغذیه سوء شنوایی، و بینایی نقص مانند جسمانی عوامل. الف

 مدرسه از طوالنی های غیبت خانوادگی، مشکالت ناگهانی، و تلخ تجارب مانند محیطی عوامل. ب

 حافظه، اشکال شنوایی، و بینایی در اشکال مانند ندارند، یمحیط یا جسمانی مشخص ریشه که عواملی. ج

 کلمات ادای برای صداها آمیختن هم به و کردن ترکیب

  .است نابخشودنی گناهی آنها پایه تکرار برای زمینه ایجاد و ضعیف آموزان دانش به توجهی بی

 :ضعیف آموزان دانش مشخصات از برخی

 .هستند کالس متوسط از دترکن مطلب، یادگیری و مفاهیم درک در.1

 .ندارند را شده آموخته مسائل تعمیم قدرت.2

 .دارند نیاز بیشتری تمرینهای به یادگیری برای.3

 .برند می بهره کمتر خود درایت و عقل از.4

 .است محدود آنها عمومی معلومات دامنه.5

 .کنند می سوال کمتر.6
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 .هستند لمشک دارای تمرینها حل و تکالیف انجام در اغلب.7

 .کنند می نظر اظهار کمتر علمی مباحثات در.8

 .ضعیفند پیچیده، روابط تشخیص در.9

 کنیم؟ چه ضعیف آموزان دانش با برخورد در

 مناسبترنی در آموز دانش قراردادن منظور به. 1 تشخیصی ارزشیابی: تحصیلی سال آغاز در عملی فعالیتهای .1

  یادگیری کار در آموز دانش ارسائیهاین علل کشف منظور به. 2 درس آغاز نقطه

 کار تداوم در موفقیت منظور به خانواده همیاری) امر مسئوالن و راهنما معلمان مربیان، مدیر، اولیاء، با ارتباط .2

 (است مفید بسیار والدین توجیه و آموز دانش

 یادگیری فرصتهای با آموزان انشد اشتغال میزان به تدریس الگو هر بودن موثر: آموزش نوین الگوهای کاربرد .3

 فرصتهای افزایش. »شود می فراوان خستگی موجب غالباً یکسان تدریس روش یک روزه هر تداوم. دارد بستگی

 «است تدریس جریان در معلم موفقیت رمز یادگیری

 کند مانند دارند منفی جنبه که آنهایی خصوصاً ناخوشایند لقبهای دادن از: مطلوب عاطفی روابط برقراری .4

 داشت، برنخواهد در حاصلی خانواده و آموز دانش برای سرشکستگی و ضرر جز...  و ضعیف مانده، عقب ذهن،

 .است اهمیت حائز بسیار درس کالس در سالم و فعال محیطی ایجاد عاطفی روابط

 آموز دانش یناییب و شنوایی نقص مورد در:  آموزان دانش تغذیه و شنوائی بینایی، مشکالت به ویژه توجه .5

  .است موثر حدودی تا رایگان تغذیه. باشد معلم توجه مورد باید درس کالس در آموز دانش صحیح جایگزینی
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 ارتباط برقراری و  گفتن سخن دادن، گوش مهارتهای پرورش .6

 از یزپره و درس مفاهیم میان ارتباط به توجه مفاهیم، دادن عمومیت: تدریس جریان در عملی فعالیتهای .7

 :تدریس طول در یادگیری فرصت حداقل روش کاربرد مطالب، گسیخته ارائه

 توسط آموز دانش مطلب تکرار و تائید. 3 کالس برجسته آموز دانش توسط مطلب تکرار. 2 معلم توسط توضیح .1

 .معلم توضیح از پس ضعیف، آموز دانش توسط مطلب تکرار. 4 معلم

 و تقوی پاسخ، و پرسش های شیوه در دگرگونی و تنوع ایجاد تمرینها، و رارتک انجام در نوآوری و تنوع ایجاد

 تشخیصی، مناسب های ارزشیابی به توجه ، تدریس ضمن در مناسب تشویق مهارت کاربرد کالس، در گفتگو

 .تدریس در پایانی و ای مرحله

 :رود می انتظار معلم از پایان در

 .کنند مشخص را آموزان دانش این پایه دانش وضعیت تحصیلی لسا آغاز در تشخیصی آزمونهای انجام با .1

 .نمایند اقدام آموز دانش اشکاالت رفع به صحیح روش با و داده قرار بررسی مورد سریعاً را آزمونها نتایج .2

 .بگیرند نظر در آموزان دانش این جهت ای مرحله تشویق نوعی همواره .3

 .دهند قرار مناسب تشویق و بررسی مورد او خود به نسبت را ضعیف آموز دانش پیشرفت .4

 .نمایند طراحی ضعیف آموزان دانش نیازمندیهای با مناسب تکالیف .5

 .دهند افزایش مختلف روشهای با را آموزان دانش از دسته این نفس به اعتماد .6
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 شایسته ارتباطی الزم ایهمیاریه کسب منظور به آموزان دانش قبلی های پایه معلمان و مربیان خانواده، با .7

 .سازند برقرار

 و ضعفها به وافر توجه از و نموده آموز دانش مثبت توانمندیهای و نقاط به معطوف را خود توجه بیشتر .8

 .بپرهیزد وی ناتوانیهای

 .دهند کاهش ضعیف آموزان دردانش را ناامیدی و شکست از ترس .9

 .ننمایند فراهم آنها زدگی خجالت خصوص به و تشویش و اضطراب برای ای زمینه هرگز .18

 داشته آنها توان حد در همکاری توقع هستند پذیر آسیب بسیار عاطفی نظر از که ضعیف آموزان دانش از .11

 .باشند

 از گروه این و ببینید تدارک...  و کارگروهی مستقل، مطالعات شامل پذیر انعطاف و متنوع آموزشی ساختار .12

 .نمایند ارائه توانمندیهایشان با متناسب لیتهایمسئو آموزان دانش

 .کنند فراهم ضعیف آموزان دانش برای را آمیز موفقیت های موقعیت همواره .13

 .نمایند ابراز فراگیران اینگونه پیشرفت به نسبت را خود خاطر خشنودی .14

 .آورند وجود به آنها رد...  و جمع در نظر اظهار فرصیت طریق از موثر ارتباط برقراری توانائی .15

 .کنند پیدا فراگیران اینگونه مشکالت با رابطه در مناسبی شناخت همواره .16

 .دهند کاهش را فواصل و بکوشند شاگرد و معلم میان روابط بهبود در .17
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 توان دارای و توانمند انسانهایی عنوان به را آنها و نموده مثبت ضعیف شاگردان به نسبت را خود نگرش .18

 .آورند نظر در پیشرفت

 زندگی مختلف های موقعیت به را آموزشی مطالب ضعیف، آموزان دانش توسط مفاهیم بهتر درک منظور به .19

 .دهند تعمیم

 را یادگیری فعالیت تفکر فرصتهای ساختن فراهیم و پاسخ و پرسش های شیوه در آوری نوع و تنوع ایجاد با .28

 .زندسا آسان ضعیف آموزان دانش برای

 یادگیری در را ضعیف آموزان دانش نفس به اعتماد و برده بهره کالس در یادگیری فرصت حداقل روش از .21

 .دهند افزایش

 فعال یادگیری در و دهند گزارش کنند، تحقیق کنند، آزمایش بسازند، وسیله خود آموزان دانش تا بگذاریم

 .باشند


