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 مقدمه

 مجهول متناظر، تفریق و جمع جمله از شود می داده آموزش مختلف های روش به دوم کالس در تفریق مفهوم

 شود یژهو توجه آن به باید که روشی ترین مهم و ترین کاربردی اما.اعداد محور ی وسیله به آموزش و یابی

 از بعضی حتی. شود می توجه تر کم آن معموالًبه که است تایی ده ی بسته از کردن کم طریق از تفریق آموزش

 !دهند می آموزش یابی مجهول روش به را صفحه این های تفریق همکاران

 روش ینب هماهنگی و شیوه این استمرار نقش شود گرفته نادیده نباید تفرق نوع این تدریس در که ای نکته

 حل هنگام در ندارند آشنایی تفریق نوع این با چون والدین از بسیاری. است خانواده با مدرسه در معلم تدریس

 در معلم های آموزش لذا ندارند تفریق این حل صحیح ی شیوه بر نظارتی منزل در فرزندشان امتدادی تکالیف

 والدین کالسی انجمن ی جلسه در تفریق نوع این تدریس از قبل است الزم دلیل همین به.ماند می عقیم مدرسه

 ذهن ی ملکه عملیات نوع این آن صحیح روش استمرار با تا شوند توجیه تفریق این اهمیت و شیوه به نسبت

 .شود آموز دانش

 رقمی 3 و 2 های تفریق در فرانگیرند را درس این اصولی و صحیح طور به آموزان دانش اگر که ننماییم فراموش

 .داد انجام شتابزده نباید را کتاب از قسمت این تدریس لذا شد خواهند رو روبه مشکل با تقالباان

 تمام در تعمیم قابل روشی بلکه نیست تشریفات پر ای جشنواره نمادین تدریس روش یک زیر تدریس روش

 .کنم می اجرا خودم کالس در من که هاست کالس
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 دانش تا زیرا باشد تر مهم دوم پایه در دیگری درس هر تشخیصی یازارزشیاب شاید درس این تشخیصی ارزشیابی

 هنگام در لذا. فراگیرند عمال را درس توانند نمی باشند نگرفته یاد را 01 عدد به مربوط های تفریق آموزان

 ...و(01- 7) و( 01- 4.) بپرد ها بچه از را 01 عدد به مربوط های تفریق معلم باید تشخیصی ارزشیبابی

 

 :پیشنهادی ی انگیزه ادایج

 دخترم گفت بهم مادرم.  مهمونی مون خونه اومد دوستام از یکی روز یه.  بودم شما سن هم من وقتی ها بچه

 می باقی خودت برای تا چند فهمیدی اگه.  دوستت به بده بردار تاش 6 خریدم برات دیروز که ای تیله 04 از برو

 همرات مداد که همیشه آخه! مداد بدون نه گفت مامان ولی.. و شمبک شکلش و بردارم مداد خواستم می مونه؟

 بزرگ دیگه تو ، عزیزم نه که گفت و داد تکون رو سرش مامان باز کنم استفاده انگشتم از یواشکی اومدم. نیست

 . کنی حساب انگشت از استفاده بدون بزرگترها آدم مثل باید بعد به این از همین خاطر به شدی

 نگران دخترم:  گفت و کشید سرم به دستی مامان ولی آوردم کم کردم احساس کشیدم جالتخ من ها بچه

. کنید تفریق ذهنتون تو بگیرید یاد ترها بزرگ مثل جور چه که گیرید می یاد ریاضی بعدی درس در اتفاقا نباش

 بده یاد بهمون لممع خانم و بشه فردا زود که کردم می شماری لحظه و نکردم اخم دیگه شدم حال خوش خیلی

 .کنیم تفریق جوری چه

 . کنید گوش خوب پس ؟ بدم یاد بهتون رو روش این االن همین دارید دوست شما ها بچه
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 : مجسم روش

 رنگی مداد چندتا ببینیم کنید کمک من. مریم به بدم رو تاش 7 خوام می که دارم مداد مداد تاا 02 ها بچه

 .مونه می باقی خودم برای

 و یکی 2 تایی؟ ده ی بسته تا چند ؟ یکی تا چند یعنی تا 02 نظرتون به ها بچه. دارد برمی رنگی ادمد 02 معلم

 هتایی د ی بسته0

 بله تر؟ آنطرف کم یک را تا 2 و بگذارم طرف یک را اون تای 01 تونم می من شما نظر به پس

 جوری چه بگویید من به و نیدک کمک من به برداریم مدادها این روی از مداد تا 7 خواهیم می حاال خوب

 (کنید مشورت ها گروه) بردارم؟

 .پرسد می گروهشان از نمایندگی به آموزان دانش از نفر چند از معلم. کنند می فکر ها بچه

 برداریم تاش 7 که تا 01. تایی ده سراغ روم می پس بردارم تا 7 تا 2 روی از تونم نمی که من ها بچه بله: معلم.

  تا 3 مونه؟ یم باقی تا چند

 تا 5 ؟ تا چند شه می( ها یکی)  طرف این هم تا 2 ، داریم جا این مداد تا 3 خوب

 .کنند می پیدا را جواب خودشان ها بچه و زند می دیگر مثال تا چند معلم

 مجسم نیمه روش

 که این یبرا.کنیم حل هم رو تفریق این هم کمک با بیایید بچه( 03-5) =نویسد می تفریقی تخته پای معلم

  . بکشم رو شکلش خوام می باشیم تر راحت
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 تایی ده ی بسته 0 و یکی تا 3 تایی؟ ده تا چند ؟ یکی تا چند یعنی تا 03 گفتیم

 بکشم جوری چه رو سیب تا 03 نظرتون به ها بچه. بکشم سیب شکل تفریقم برای خواهم می من

 (کنید مشورت)بهتره؟

 گذاریم می بسته یک داخل را تا ده کشیدن هنگام در بگویند که سمت این به کند می هدایت را ها بچه معلم

 کنیم؟ کم جوری چه حاال. کشیم می تخته راست سمت در بسته خط از بیرون را ها یکی و( تخته چپ سمت)

 طرف ان هم سیب تا 3. مونه می باقی دیگه سیب تا 5.  داریم برمی تایی ده روی از را سیب تا 5:  آموزان دانش

 (میشوند تشویق ها بچه.) تا 8 میشه یمدار

 (04-8.)= نویسیم می تخته روی رتار دیگری تفریق سپس زنیم می دیگری مثال

  بده؟ انجام را تفریق این کشیدن شکل بدون بیاد تونه می کی حاال ها بچه: معلم

 این در پس.گیره می وقت هم زیاد تازه ؟ کنیم تفریق و بکشیم شکلش که هست همرامون مداد ما همیشه آیا

 .گیریم می کمک ذهنون از مواقع

 تایی ده بسته 0 و یکی 4 تایی؟ ده تا وچند یکی تا چند یعنی تا 04 ها بچه

 کردیم؟ می کم جوری چه کشیدیم می شکل ما وقتی

 .کنیم می کم تایی ده روی از:  آموزان دانش

 تا 2 داریم هم یکی تا 4. تا 2 مونه؟ می باقی تا چند برداریم تاش 8 که تا ده. کنیم می کار همین هم االن پس

 تا 6 تا؟ چند میشه تا 4 و
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 .کنند گیری نتیجه درس از خودشان خواهد می آموزان دانش از معلم و شود می زده دیگر مثال چند

 (گردد می رفع مرحله این در احتمالی اشکاالت. ) کنند حل را ها تمرین و کنند باز را کتابشان سپس

 تفریق حل هنگام در معلم که است این گرفت نظر در باید صفحه این های تمرین حل در که میمه ی نکته

 این انجام ی حوصله آموزان دانش از بعضی است ممکن زیرا برود اموزان دانش سر باالی صفحه این های

 .آورند بدست را جواب دیگر های روش با و باشند نداشته محاسبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 : پیشنهاد موضوع
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 ابتدایی دوم ی پایه ریاضی تدریسدر مناسب راهکارهای
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 از کثیری جمع از جو و پرس و  بررسی و تحلیل از اینجانب پس رساند می خوبان شما  استحضار به احتراما    

 از تربیش ریاضی کتاب مورداز چند یادگیری در آموزان دانش که رسیدیم نتیجه به این دوم ی پایه همکاران

 ارائه موضوع این جهت مناسبی راهکارهای تا شدیم آن بر این بنابر شوند می مشکل کتاب دچار موارداین سایر

 : از عبارتند موارد این که. نماییم
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 . تایی صد و تایی ده و یکی شناخت در اموزان دانش مشکل (0

 اساسی های جمع یادگیری در مشکل(2

 ساعت خواندن در مشکل (3

 موزان آ دانش در مسئله حل مشکل (4

 مفید کارهای راه ی ارائه

 اعداد مکانی ارزش شناخت جهت مناسب راهکارهای

 قرار سپس و عدد نوشتن انفرادی صورت به هم و گروه در هم آموزان دانش توسط تایی ده های بسته ساختن

 د عد میان در مکانی ارزش جدول دادن

 جدول در عدد دندا ر قرا سپس و مکانی ارزش ول جد کشیدن

 چپ و راست دست شناخت در صحیح آموزش

 چپ سمت و راست سمت صحیح آموزش

 شود نمی داده قرار جمله اول قسمت در ها یکی همیشه چین نقطه های جمله در که این در آموزان دانش دقت

 و وسط در ها یتای ده و راست ها سمت یکی رقمی سه اعداد به کردن نگاه در همیشه که موضوع این به توجه .

 . گیرند می    قرار چپ سمت در ها تایی صد
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 حروف و رقم به اعداد خواندن و نوشتن

 کمک وسایل از استفاده  ·آموز دانش   خود توسط آن تصحیح و والدین به موز ا دانش سوی از تکلیف دادن

 نر کوئیز ی جعبه     – اندازه هم های چوب– نی مانند آموزشی

 لیوانها روی بر تایی صد و تایی ده و یکی چسب بر زدن و آن در ها نی ردادن راق برای لیوان   ·

 اعداد ی چرتکه از استفاده    ·

 . شود می گذاشته آموز دانش سه سر روی  که تایی صد و تایی ده یکی کاله از استفاده   ·

 کالس در آن نصب و ای پارچه جدول از استفاده  ·

 . است شده نوشته اعداد آن روی که متحرک نوارهای با انیمک ارزش جدول از استفاده  ·

 سی اسا جمعهای گیری یاد در مناسب راهکارهای

  نر کوئیز ی جعبه– صندلیها– میزها تحریر مانندلوازم درس کالس در موجود آموزشی کمک وسایل از استفاده

 برچسب با لباسها و  حیوانات و ها میوه و گلها از متعدد اشکال ی تهیه

 کالس هر در آموزان دانش تعداد از واستفاده مغناطیسی ی تخته از استفاده و ربایی آهن 

 خوانی تند های کارت از استفاده

 رنگی های مهره و موزشی آ ی چرتکه از استفاده

 مسئله حل طرح از استفاده با
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 آموز دانش دید معرض در اعداد جدول یا جمع ی کارتها گذاشتن

 روز هر در پی در پی و مکرر تمرین و تکرار

 ضربدری صورت به گروهی کار

 گروها تشویق

 ده به تبدیل روش

 کودکان برای شاد لحظات ساختن و شعر از استفاده

 اعداد محور از استفاده

  ساعت یادگیری در مناسب راهکارهای

 تا پنج تا پنج شمارش گام اولین

 وزمان وقت موضوع در اموزان دانش ذهن کردن اماده

 گوش چهار یا دایره صورت به ساعت کشیدن رییادگی

 ساعت مرکز کردن مشخص

 ساعت اصلی قسمت چهار کردن مدرج

 (شمار ثانیه_شمار دقیقه _شمار ساعت) ساعت های عقربه معرفی
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 .میدهد نشان را ساعت داخل عددهای عقربه این که مورد این به شمار ساعت ی عقربه معرفی

 حفظ را ان باید ها بچه و میدهد نشان را ساعت بیرون  عددهای که مورد این به شمار دقیقه  ی عقربه معرفی

 .کنند

 . کرد نگاه کوچک ی عقربه به باید ابتدا خواندن برای

 . است شده رد عددی چه از یا و گرفته قرار عددی چه روی کوچک ی عقربه که این به توجه

 . دارد قرار عددی چه روی شمار دقیقه ی عقربه که این به توجه

 . شومیز با فردی صورت به یا و گروه در ساعت کردن درست

 ساعت معلم ی گفته با زمان هم ها بچه که طوری به   معلم توسط غررو غر کفشدوزک مثل داستانی گفتن

 را داستان خود ی باسلیقه معلم و بدهند نشان  دارند درست در که آموزشی ساعت رابا داستان در شده خواسته

 . دکن هدایت

 دبستان در اموزشی ساعت از استفاده·

 کالس در واقعی ساعت از استفاده·

 ها بچه دفاتر در ساعت مهر ی وسیله به تکالیف دادن ·

 اموز دانش خود توسط دفتر در مدرسه به مربوط تکالیف و ها کار انجام ساعت نوشتن ·
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 . تین ال و فارسی صورت دو به ساعت خواندن اموزش

 . شود می گذاشتنه دقیقه از ساعت تفکیک منظور به):(  نقطه دو عالمت که این به زانامو دانش توجه

 ساعتی مانند میدهد نشان ما به را ساعت چپ سمت عدد دو و دقیقه  نوشتن هنگام در راست سمت عدد دو·

 .کنید می  مشاهده تلویزیون در که

 مسئله حل جهت مناسب ی ها راهکار

 . بگوید تفریق یا جمع یک بیند می که چه آن برای بخواهیم انها از مختلف  ایلوس یا اشکال  توسط دابتا

 . دهند توضیح شفاهی را مسئله  وسپس کنند دقت  خوب مورد این در تا دهیم  فرصت انها دیگربه بار یک

 . بنویسد کوتاه هرچند کتبی صورت به را ای مسئله آموز دانش که است این بعدی گام

 . نمایند حل خودشان فقط را مسئله  دهیم صت فر انها به

 . بسازند مسئله خودشان همواره

 . باشند خودشان مسئله های شخصیت بیشتر

 . بنویسند کالس تابلوی روی را خودشان ی شده ساخته های مسئله نوبت به بخواهیم آموزان دانش از

 . باشند داشته گروهی مشارکت مسائل از بعضی ساخت در اموزان دانش

 .آموز دانش توسط آن وتشخیص مسئله در ها داده و ها خواسته یینتع
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 اموز دانش توسط مسئله اعداد زیر خط کشیدن ·

 کالس در فرضی ی مغازه یک داشتن و فروش و خرید روش از استفاده

 کالس تابلوی روی آن حل به اقدام سپس و مسئله همان مورد در ساده تصاویر و اشکال کشیدن

 : از است عبارت که مسئله اصلی سمتق سه کردن مشخص

 مسئله در شده تعیین قسمت( الف 

 مسئله ارتباطی قسمت(ب

 

 مسئله پرسشی یا سوالی قسمت( پ

 ( مجموع یا جمع حاصل – هم روی – مانده باقی)  مانند کلیدی کلمات از استفاده  ·

 

 

 

 

 

 

 

 



پیشنهادات 5 شاهده می باشد . برای خرید فایل ورد اینمفایل فقط برای  این

لمی و عهزار تومان به سایت 5 قابل ویرایش با قیمت فقط بصورت جداگانه و

 www.asemankafinet.ir. پژوهشی اسمان مراجعه کنید

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع  :

 تدریس انشاهای پیشنهادی  روش 

 

 

http://afde.blogfa.com/post-39.aspx
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 مقدمه

موضوع انشا انگیزه است وگرایش به نوشتن انگیزشی است که در پی آن پدید می آید منظور از توجه تمرکز   

 آوردن باز آوری زیاد را ومطالب. دیگر مطالب موقتی گرفتن ونادیده موضوع یک روی به است  حواس فراگیر

 گیرد، صورت بندی طبقه و نظر اساس بر یادآؤری این چنانچه  به صحنه ی روشن ذهن است اراک گذشته

 مسئله حل فرایند عبارت یادگیری که جا آن از هر پایان ودر است داده سازمان را نوشته نویسنده که گویند

ع( انشا بدهد به مسئله )موضو به مناسب پاسخ فوق های روش از استفاده با بتواند آموز دانش چه چنان است

 . شود مند بهره انشا نوشتن در مسئله  خوبی می تواند از روند حل

 ساعت انشا زمینه مناسبی برای بیان تفکر خالق است .

تفکر خالق )عبارتند از دخل وتصرف کردن در صورت های ذهنی خود یعنی آن چه قبال درک کرده ایم ( به 

است پس از طراح موضوع ، سوال ها در  این توضیح نویسنده معتقد وجود آوردن تصاویربدیع وپدیده های نو با

ارتباط با موضوع طرح شود وبه ترتیب از کلی به جزیی ، آن گاه فرایند نوشتن آغاز می شود ب این ترتیب به 

 مرور شاهد تغییر ساختار فکر از قالبی )همگرا ( به پویا) واگرا( خواهیم برد.
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 ی طرح ریزی انشا و مشخص کردن رئوس مطالب . آموزش فراگیران در زمینه -0

آموزش فراگیران در زمینه تفکر در باره موضوع، درک و فهم آن وسپس تحلیل وجمع آوری اطالعات درباره  -2

 آن.

 نوشتن پاسخ پرسش های که در رابطه با متن درس مطرح شده است وتمرین جمله سازی. -3

 وبه کار گیری اصطالحات وعبارات نو در جمله ها .نوشتن چند پاسخ متنوع برای یک سوال  -4

 تعبیر وتحلیل قطعات خوانده شده یا برگرداندن نظم به نثر. -5

 خالصه کردن داستان وشرح مناظر ، حوادث وقایعی که درده یا شنیده اید. -6

 نامه نگاری یا نوشتن گزارش به صورت مستقل باشرکت در فعالیت روزنامه دیواری مدارس . -7

 ارائه ی روش های کاربردی برای بهبود کیفیت آموزش انشا

بزرگترین مشکل تدریس انشا نبود ومعلمان عالقه مند آگاه واهل مطالعه وتحقیق و ماهرانه تدریس است و به 

دلیل وجود همین مسائل است که همکالس های انشا جاذبه ی الزم را ندارد از این فاجعه آمیزتر این است که 

را صرف جبران عقب ماندگی های فارسی ودستورزبان می کنند آیا این کار علتی غیر از ناتوانی در ساعت انشا 

  تدریس انشا دارد؟

در حالیکه معلم انشا باید مانند استاد هنرهای دیگر چون خط ونقاشی از هنر کافی برخوردار باشد تا بتواند 

 را شکوفا سازد . استعداد های دانش آموزان را دریابد ونیروی درونی آنان

 تدریس را آن بتواند باشد داشته رشته سر هنر این در آنکه بدون موسیقی یا خط یا نقاشی معلم که اید دیده آیا 

 کند؟

آن چه می تواند وضعیت انشا را از این بحران بیروم آورد عبارتند از تاکید برنزدیکی زبان گفتار ونوشتار را 

ل تعیین موضوعاتی در حد فهم وتوانایی دانش آموزان که خود موجب استقبال از نوشته های ساده وروا

 جلوگیری از نوشتن انشا به وسیله ی والدین دانش آموزان می شود.
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 آموزش روش های )) چگونه نوشتن (( به جای اختصاص تمام وقت به خواندن انشا . -

 توجه به پرورش تخیل دانش آموزان از طریق موضوعات مناسب . -

 درس این آموزش  دنسپر -

 کارگاه های نوشتن به جای انشا

کالس به کارگاه های شعر ، داستان نویسی ، مقاله نویسی وروزنامه نگاری تقسیم شده است ودانش آموزان به 

اساس عالقه در یکی از کالسهای شرکت می کرده اند و هرگاه معلمی مجزا داشته باشد. در تمام کارگاه ها ابتدا 

ست نوشتن ، عاطفه ، احساس مسئولیت در قبال نوشته وزیبایی کالم وصحبت شده با سپس با درباره ی در

 شروع می شده است توجه به موضوع هر کارگاه کار تخصصی

 پایه دوم ابتداییشیوه های آموزش نگارش در 

 پایه دوم ابتداییهدف از آموزش انشا در 

تا بدون احساس خجالت منظور ومقصود خود را به راحتی مفاهیم قدرت تفکر وتحکم دانش آموز پروزش یابد  -0

 در حضور دیگران بیان کند .

دانش آموز بتواند احساسات عواطف ، ادراکات ، تخیالت و افکار وعقاید خود را در ایجاد رابطه با دیگران بیان  -2

 کند و بنویسد .

 ری رفته وباعث جلب افکار دیگران گردد .قدرت خالقیت دانش آموز به مرور ، از تقلید به سوی استقالل فک -3

می خواهیم دانش آموزانی را که دارای نبوغ ذاتی هستند وتخیل واستعداد قوی از نویسندگی دارند بشناسیم  -4

 وموجبات پژوهش آنها را فراهم کنیم نا به حدکمال خود برسند .

ادبی وگنجینه ی لغوی به مطالعه وبررسی  می خواهیم دانش آموزان را تشویق کنیم تا برای افزایش معلومات -5

کتب احساس نیاز نمایید . پس بهتر است با بیان موضوع انشا ابتدا گفته های دانش آموزان طبقه بندی شده 
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روی تابلو نوشته شود . این طبقه بندی که انشا را به صورت پاره موضوع هایی در می آورد بهتر است با نظم 

 رباره ی هر یک از پاره موضوع گفت وگو شود .مشخصی مرتب شوند در بعد د

 پس از آن دانش آموزان به نوشتن وتکمیل انشا ی خود اقدام کنند ودر جلسه بعدباقی

 .یابد ادامه آموزان دانش ی انشا وتصیح خواندن مانده 

مکت زمانی از دانش آموزان می خواهیم کالس درس خود را توصیف کنند در ابتدا ممکن است فقط میز ونی

 بعدی گام  واشیای درشت را ببینند ، اما رفته رفته با تمرین در می یابند که دیدنی های کالس بسیار زیاد است

 می تعریف دوستانتان برای را ای واقعه یا فیلم دهیم عادت را آموزان دانش که است نویسی ساده به تشویق

رسا باشد به مرور ، هنگام باز خوانی مطلبی که حد ممکن کوتاه و در وجمالتشان بنویسید را خود مطالب کنید

نوشته اند ، یاجمالت اضافی وتکراری را حذف کنند ودر صورتی که آن را عامیانه یا شکسته نوشته اند جایشان را 

باکلمه های درست عوض کنند . سرانجام معلم می تواند برای تصحیح انشا با گوش دادن فعال ومشارکت دادن 

رفع اشتباهات بپردازیم واین کاراگر همراه برشمردن نقاط قوت باشد به ایجاد عالقه وانگیزه ی دانش آموزان به 

  . خواهدشد  نوشتن کلمه ی

 ویژگی نوشتن فعال و خالق

سیال بودن ، انعطاف پذیر بودن واصالت داربودن که در حیطه تفکر واگراست یعنی متباعد است از همگرا 

ه از تخیالت سر چشمه می گیرد نیاز به معلمی دارد که خودش خالق باشد زیرا ومتقارب . اصول نوشتن فعال ک

فعالیت دانش آموزان به خالقیت معلم بستگی دارد از دیدگاه تورنس از طریق مقایسه به این نتیجه رسید که 

 یکی از دالیل این که هر چه بیشتر رشد می کنیم

ی شویم در نتیجه تجربه ها، عوامل هنگام برخورد با مسائل خالقیتمان کمترمی شود این است که قربانی عادت م

 2مانع ایجاد می کنند .

 : آن حل راه و فعال  برای نوشتن 

 آمادگی زمینه الزم فراهم شود در رابطه باموضوع مورد نظر صحبت شود . -0
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ن رسید وراه دست یابی به راه حل را ایده سازی است .که در این مرحله اندیشه ی خالق وحیاتی به ذهنشا -2

 پیدا می کند و وشروع برای فعالیت فعال جهت نوشتن فراهم شود .

راه حل آفرینی که چگونه بتواند به جایی برسد که اندیشه های جدیدی که در ذهن دارد را روی کاغذ  -3

 بنویسید طوری که با موضوع متناسب باشد.

مرحله آخرین مرحله الگوی حقوق هم است باید درباره کارخود قضاوت ارزشیابی از خوداست که در این  -4

 کنید یعنی کار تلخیص را بسط و گسترش را انجام دهد واز پیشنهادات دیگر همکالسی خود استفاده کند .
0 (

انشا وخالقیت یعنی ایجاد ارتباط معنی داز بین دو یا چند چیزبی معنی ( همیشه خالقیت از جایی ظاهر شده 

 ظاهرا بی معنی بوده است . که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع پیشنها د :
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روش های خالقانه برای تلفیق درس هنر با دروس دیگر در 

 پایه دوم ابتدایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه :

برای یادگیری بهتر دانش آموزان می توان درس هنر را با دروس دیگر تلفیق کرد که ما در زیر به روش های    

 پردازیم :گوناگون آن می 
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 .به هر دانش آموز یک کپی از تصاویر مراحل نماز می دهیم

 دانش آموزان تصاویر را قیچی کرده ورنگ می کنند سپس

 .آن ها را به ترتیب روی کاغذ دیگری می چسبانند

 

هنر وهدیه 

های 

 آسمانی

 

 .موضوع یکی از پیام های قرآنی را دانش آموزان نقاشی می کشند

 

 هنر وقرآن

 

وزگار با انتخاب کلمات متضاد که قابل اجرا شدن باشند،آم  

 آن ها را به صورت نمایش اجرا می کند ودانش اموزان

 .مخالف آن را انجام می کنند

خنده – گریه)-(راست-  مانند: )چپ ) 

( بسته –)باز  –( پاشو –بنشین   ) 

 

 

هنر 

 وفارسی

 

 

 

 دانش آموزان تصاویراشکال مختلف زوج وفرد را

ت نقاشی نشان می دهند وزوج وفرد بودنبه صور  

 .تصاویر را در زیر هر تصویر می نویسند

 

هنر 

 وریاضی
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 تصاویر متنوعی از چشمه های نور طبیعی ومصنوعی

 را دانش آموزان با کمک یکدیگر به صورت کوالژ یا

 نقاشی تهیه می کنند وتصاویر را درهم روی میز می گذرایم

آموزان را انتخاب می کنیم دو گروه دو نفری از دانش  

 سپس اعضای گروه به صورت مسابقه تصاویر را به

 کش وگیره آویزان می کنند.هر گروه که زودتر تصاویر

 .مربوط به گروه خود را پیدا کند برنده محسوب می شود

 

 

 

 هنر وعلوم

 

 .دو کاغذ روی دیوار حیاط می چسبانیم

 دانش آموزان دوبه دو با هم مسیر مشخصی

 را به صورت مسابقه می دوند وپس از کشیدن

 یک نقاشی ساده که آموزگار تعیین می کند،مسیر

 را دوباره باز می گردند.هر دانش آموزی که زودتر

 تصویر تعیین شده را بکشد وبازگردد برنده است

 

 

 

 

هنر و 

 ورزش
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 مقدمه :

به تفصیل بیان شده است. در این بخش در مقام بیان  قواعد و تعاریفی دارد که در منابع مربوط، گویی، داستان  

باید به  آموزان، های قرآنی برای دانش این قواعد و تعاریف نیستیم؛ بلکه دراین جا کلیاتی را که در بیان داستان

 .شویم متذکر می توجه شود، ها آن

 تاریخ طول در که چند هر است، مقدس های کتاب سایر و دینی؛قرآن های قصه تر بیش اصلی ی سرچشمه       

 .است شده افزوده ها آن بر بسیاری مطالب

 دیگری آیه در یا و( 99 :طه)کنیم؛ می حکایت تو بر را پیشنیان اخبار چنین این: فرماید می قرآن         

 (076 :اعراف.)کنند اندیشه تا کن حکایت را داستان این :فرماید می

 برای توان می ولی دارد؛ هایی وتفاوت مشترکات ، مصطلح داستان و قصه با قرآنی های قصه چند هر         

 ها، ارکانی را به شرح زیر در نظر گرفت.  گویی انواع قصه نداستا

 ی داستان )معلم( ه گویند -الف

 داستان متن -ب

 آموز( مخاطب )دانش -ج
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 شرایط زمان و مکان بیان داستان -د

 های بیان داستان  شیوه -هـ

ی هر  ح مختصری دربارهتوضی ولی است؛ خارج کتاب این اصلی موضوع از فوق، ارکان از یک هر کامل شرح       

های  گویی به کتاب استان و داستانهای د تر با تعریف، قواعد و ویژگی ها مفید است.)برای آشنایی بیش یک از آن

دوست و  مصطفی رحمان ، مؤلف:6105کد  کتاب درسی تربیت معلم، زیر مراجعه کنید. ادبیات کودکان و نوجوانان،

 ("رهگذر"محمدرضا سرشار  نویسی، الفبای قصه

 ی داستان )معلم( گوینده -الف

 آموزان دانش بر داستان تأثیر در عامل ترین مهم و یادگیری – یاددهی فرایند در اصلی ارکان از یکی معلم       

 .باشد داشته توجه زیر موارد به داستان بیان از پیش باید معلم رو این از. است

کند  آشنایی با این مسائل به معلم کمک می آموزان: شناسی تربیتی و رشد دانش آشنایی با مسائل روان-1

 تری بیش پرداخت و تأکید با تحصیلی های پایه از یک هر آموزان دانش برای را داستان  هایی از تا بداند چه بخش

 از خارج از درسی، کتاب های داستان بر عالوه بخواهد اگر چنین هم. بگذرد تر سریع هایی بخش چه از و کند بیان

 د.تری انتخاب خواهد کر های بهتر و مناسب آموزان داستانی بگوید، داستان را با مالک کتاب برای دانش

ی   های اولیه آموزان به ویژه در پایه ی لغات و واژگان دانش گنجینه  آشنایی با سطح و نوع واژگان پایه: -2

آموزان آن پایه نزدیک باشد. گاهی  تحصیلی مختلف است. از این رو بیان داستان در هر پایه، باید به زبان دانش

های مختلف از واژگان متفاوتی استفاده  برای یک معنا در پایهدانند و گاهی نیز  ای را نمی آموزان معنای واژه دانش

های چهارم و   اموزان پایه برای دانش "مادر"ی  ی اول و واژه آموزان پایه برای دانش "مامان"ی   کنند. مثالً واژه می

ی  گنجینه ها، عبارات و جمالت، باید به تر است.در بیان داستان و به کارگیری واژه تر و مأنوس پنجم مناسب

 ی فهم و ادراک کودک توجه شود. واژگان و دایره

 ـایــد گــشــادبـ کــودکــی زبــانــی پــس فــتاد    چـــون کـــه بــــا کــــودک ســــر و کــــارت 
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این   های قرآنی نیازمند دقت خاصی است؛ به ویژه از آن جا که معموالً بیان داستان تسلط بر متن داستان: -3

هایی در فرهنگ جامعه رایج است؛ باید سعی شود با تسلط کامل بر  ها با برخی مسائل جانبی و پیرایه استاند

تنها به بیان آن چه در کتاب آمده است بسنده کرد. تذکر این مطلب ضروری است که تأکید بر بیان  ، متن داستان

ر بیان داستان نیست؛ بلکه معلم باید با های مناسب و خالقیت د دقیق داستان به معنای پرهیز از فضاسازی

 آموزان تعریف کند. خالقیت خویش، داستان را با جذابیت برای دانش

ی بیان خود را ضبط کند و با گوش دادن  ان داستان در کالس، نحوهبی از پیش بتواند معلم که صورتی در       

ر این تمرین برای چند داستان عمل آن، ضعف خود را کشف و رفع نماید، بسیار اقدام مفیدی است. اگ

 الزم برای بیان داستان به دست خواهدآمد.  مهارت شود،

آموزان اعم از آداب و  آشنایی معلم با فرهنگ خاص دانش آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم مخاطبان: -4

ر صورتی که بیان ی بیان و تأثیر داستان برایشان دارد. د رسوم، گویش محلی و ... نقش به سزایی در نحوه

تر و  آموزان شیرین داستان با گویش محلی یا زبان مادری همراه با اصطالحات رایج در فرهنگ محلی برای دانش

  تر باشد و این امر با مقررات آموزش و پرورش مغایرت نداشته باشد، جذاب

 پیدا تری بیش عاطفی اطارتب داستان موضوع با آموزان دانش ترتیب بدین. جست بهره شیوه این از توان می

 .کرد خواهند درک بهتر و تر بیش را داستان مفاهیم و کنند می

ی او را به شنیدن داستان افزایش  پیش از بیان داستان باید با ایجاد انگیزه در مخاطب، عالقه :  ایجاد انگیزه -5

آموز  ده ازوقایعی که در اطراف دانشداد. ایجاد انگیزه، دستور العمل یا چارچوب خاصی ندارد و بهتر است با استفا

توان  ی بیان داستان را فراهم کرد. برای مثال، می ها جالب یا پرسش برانگیز است، زمینه افتد و برای آن اتفاق می

ها و نیازهای  ها، زیبایی ها را به ظرافت ی برادر یا خواهر خردسالش، آن آموزان درباره با پرسش و پاسخ از دانش

ا کرد و گفت آیا شما سراغ دارید که مادری مجبور شود نوزاد خود را از خود جدا کند و به این نوزادان آشن

 ها را برای شنیدن داستان کودکی حضرت موسی )ع( آماده کرد. ترتیب آن



پیشنهادات 5 شاهده می باشد . برای خرید فایل ورد اینمفایل فقط برای  این

لمی و عهزار تومان به سایت 5 قابل ویرایش با قیمت فقط بصورت جداگانه و

 www.asemankafinet.ir. پژوهشی اسمان مراجعه کنید

28 
 

در بیان داستان باید از هر گونه رفتاری که موجب اختالل در  پرهیز از تکیه کالم و رفتارهای تکراری: -6

شود،پرهیز کرد. معلم باید داستان را آرام و رسا، زیبا و جذاب تعریف کند و از توضیحات  آموزان می دقت دانش

 اضافی و غیر ضروری به ویژه تکیه کالم و انجام رفتارهای تکراری )تیک عصبی( بپرهیزد.

و پاسخ بین  برقراری ارتباط دو سویه از طریق پرسش های کالمی و غیرکالمی دو سویه: برقراری ارتباط -7

ها، گرفتن تأییدهای ضمنی به  آموزان و نه فقط برخی از آن ی دانش های عاطفی به همه  آموزان، نگاه معلم و دانش

های ارتباطی مناسب، فضای تأثیرگذاری و تأثیر پذیری  آموزان و سایر شیوه صورت کالمی یا غیرکالمی از دانش

 آورد. م میبهتری را فهم داستان و لذت بردن از آن فراه

های گوناگون بیان  معلم با توجه به محتوای داستان، از میان شیوهی بیان داستان: انتخاب بهترین شیوه -8

تر آشنا  های بعدی بیش ها در قسمت کند. با انواع این شیوه ها را انتخاب و اجرا می یکی یا ترکیبی از آن داستان،

 شویم. می

های داستانی  های کمک آموزشی به ویژه کتاب توان با معرفی کتاب  میهای داستانی مناسب: معرفی کتاب -9

 آموزان با موضوعات قرآنی را فراهم آورد. ی گسترش اطالعات و تعمیق عالقه و انس دانش زمینه آموزان، به دانش

بسیار مناسب است در صورت امکان برای بیان داستان از یک یا چند  ی وسایل کمک آموزشی: تهیه -11

نقاشی، پوستر و عکس ساده یا فیلم، نوار  تواند یک تصویر، ی کمک آموزشی بهره جست. این وسایل می سیلهو

های مناسبی تولید شده است. در  فیلم های قرآنی، های مناسب و ... باشد. برای برخی از داستانCDصوتی، 

ضای متنوع و جذابی برای ایشان توان ف آموزان، می ها و امکان پخش فیلم برای دانش صورت دسترسی به آن

 فراهم کرد.
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 متن داستان -ب

دی به شنیدن داستان زیا تمایل دانستن، به ی عالقه و کنجکاوی علت به کودکان، ویژه به ها انسان ی همه       

تان به های اخالقی و تربیتی را به طور غیرمستقیم از طریق داس توان بسیاری از مفاهیم و پیام دارند. از این رو می

 آنان آموخت.

 ـث دیـگــرانحــدیـ در آیـــد گــــفــتــه            دلــبـــران   تــر آن بــاشــد کــه ســرّ خــوش

 تر کم ادبی و ترتیبی آثار سایر در ویژگی این و است برخوردار واقعیت از کریم قرآن های داستان چند هر         

 بسیار بشری و آسمانی کتب از اعم ادبی و تربیتی ماندگار متون ی همه در تانداس از گیری بهره ولی دارد، وجود

 .است متداول

مند هستند، به  ترها به شنیدن داستان عالقه کان و نوجوانان به مراتب بیش از بزرگکود که طور همان         

گرفته و با همانند سازی از های داستان قرار  تر تحت تأثیر ماجراها و شخصیت همان میزان نیز زودتر و بیش

 پذیرد. های مثبت داستان نقش می شخصیت

جا که ممکن است با رعایت  های قرآنی،سعی شده است تا آن انداست جذابیت و تربیتی آثار به توجه با         

 نقرآ آموزش های کتاب  تری با روحیات کودکان دارد در ها که تناسب بیش نکات اصولی داستان، برخی از آن

 .شود ارائه ابتدایی ی دوره

ی حق و باطل و  جبهه پردازد،دو می  انسان هدایت به خود های داستان در خاص ظرافت با کریم قرآن         

کند و امدادهای غیبی را که شامل حال پیامبران الهی وبندگان صالح خدا  های هر یک را معرفی می ویژگی

یابی به فالح شخصی و اجتماعی  سبت به پیروزی حق و باطل و دستها را ن گردد و انسان شود،متذکر می می

 سازد. امیدوار می

های رایج در فرهنگ بشری، واقعیت و اصالت داشتن  ای قرآنی با سایر داستانه داستان تفاوت ترین مهم         

شود. از سوی دیگر  زوده میها اف ها تدبر و دقت کافی شود بر میزان تأثیرگذاری آن هاست. از این رو اگر در آن آن
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های قرآن بپرهیزد؛ هر چند که این  معلم باید توجه داشته باشد که از افزودن و کاستن بر محتوا و متن داستان

  امر

 .ندارد منافاتی داستان بیان برای معلم فضاسازی و خالقتی با -شود گفته قبالً که طور همان - 

 آموزان( مخاطب )دانش -ج

. دارند سزایی به نقش نظر مورد اهداف به یابی دست در پیام ی گیرنده و مخاطب عنوان به وزانآم دانش       

ها بر توفیقات خود و  و مهارت خویش در بیان داستان با توجه به نکات زیر و رعایت آن دانش ارتقای ضمن معلم

 آموزان بیفزاید. دانش

ی شنیدن است. معلم  انتخاب کرد که مخاطب آماده زمانی را باید برای بیان داستان :مخاطب آمادگی   -1

برای   ضمن تشخیص زمان مناسب باید موانع ایجاد ارتباط کامل را نیز حتی المقدور از میان بردارد. از این رو،

گاهی در ضمن  شود، معلم با تشخیص خود گاهی پیش از شروع درس، بیان داستان زمان خاصی پیشنهاد نمی

 گوید. ها داستان می در اواخر ساعت، برای بچهتدریس و زمانی نیز 

ی ابتدایی از ذهنی سیال برخوردار است. با فضا  آموز در دوره دانش :مخاطب ذهنی و روانی های ویژگی  -2

برد و بهتر  شود. بدین گونه کودک از شنیدن داستان لذت می ی تخیل برای او فراهم می سازی مناسب زمینه

 های خوب داستان الگو بگیرد. ی از شخصیتتواند با همانند ساز می

آموزان با قصه گو و داشتن انس و الفت و برقراری ارتباط  آشنایی دانش:سویه دو عاطفی ارتباط برقراری   -3

آموزان با خود توجه داشته باشد و با ایجاد  افزاید. معلم باید به احساسات و روابط دانش با او بر تأثیر داستان می

 گیری و لذت از داستان را بهتر فراهم کند. ی بهره ، صمیمی و فعال، زمینهمحیطی عاطفی
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 شرایط زمان و مکان و ابزار بیان داستان -د

 نکات به توجه. سازد می چندان دو را آن تأثیرگذاری  ، داستان بیان مکانی و زمانی مساعد و مناسب شرایط       

 .باشد می امر این ساز  مینهز است، مقدور که جا آن تا ها آن رعایت و زیر

متفاوت باشد. همانند استفاده  طب،مخا تکراری های محیط با االمکان حتی که مکانی در داستان بیان       -0

 فضای باز و آزاد حیاط مدرسه،محیط مناسب خارج از مدرسه و ... مسجد محل، کتابخانه، ازنمازخانه،

 سویه چند و چهره به چهره ارتباط تقویت منظور به آموزان انشد صندلی و میز چینش ی نحوه تغییر       -2

 ازگی.ت و تنوع ایجاد نیز و هم به نسبت افراد

 ... و تصویری و صوتی نوارهای نقشه، نقاشی، تصویر، مانند آموزشی کمک وسایل از استفاده       -3

 و داستان بیان مکان در...(  و نور ا،دم قبیل از) مناسب محیطی و فیزیکی شرایط بودن فراهم در دقت       -4

 .حواس تمرکز مخلّ عوامل رفع

 های بیان داستان  شیوه _هـ 

 گو قصه توسط کلمات، و ها واژه و شده بازآفرینی مکتوب ادبیات آن، کمک به که است هنری گویی قصه       

 .کنند می هدیه مخاطبان به را نشاط و شادابی و گیرند می جان و روح

 شرایط رعایت به ملزم را خود معلم اگر اما رسد می نظر به ای ساده کار امر بدو در گویی قصه شاید       

 ی فراگیری راه و رسم آن و کسب مهارت الزم باشد. گویی بداند، باید آماده صهق

 برای:)از است عبارت خالصه طور به ها شیوه این اهم. کرد بیان مختلفی های شیوه به توان می را داستان هر       

کد  ه کاردانی تربیت معلم،دور کتاب نوجوانان و کودکان ادبیات -0: کنید مراجعه زیر های ب کتا به تر بیش تفصیل

 دوست( گویی، اهمیت و راه و رسم آن؛تألیف مصطفی رحمان قصه -2، 6150



پیشنهادات 5 شاهده می باشد . برای خرید فایل ورد اینمفایل فقط برای  این

لمی و عهزار تومان به سایت 5 قابل ویرایش با قیمت فقط بصورت جداگانه و

 www.asemankafinet.ir. پژوهشی اسمان مراجعه کنید

32 
 

 خوانی قصه      -0

 گویی قصه      -2

 نقاشی یا تصویر پرده، کمک به گویی قصه      -3

 حرکات و صدا تقلید با همراه گویی قصه      -4

 آشکار یا پنهان بازیگران کمک به گویی قصه      -5

گویی، خواندن آن از روی متن کتاب است. قطعاً میان خواندن  ی داستان ترین شیوه ساده خوانی: قصه       -0

آموز  حوادث به سرعت از مقابل ذهن دانش  ،این که در خواندن داستان  داستان و نقل آن تفاوت است. از جمله

شود و در واقع،آن را برای مخاطب زنده  ای به داستان دمیده می گذرد؛ ولی در نقل داستان روح و جان تازه می

شود ودر فضای کالس و مدرسه چندان کاربردی  تر استفاده می خوانی کم ی قصه کند. با این توصیف از شیوه می

 ندارد.

تواند  ترین امکانات می گویی است. معلم با کم قصه های بیان داستان، ترین شیوه یکی از شایع گویی: هقص       -2

تواند قصه را در  های داستانی خود قرار دهد. معلم می به کمک نقل داستان، مخاطب خود را تحت تأثیر پیام

 ان کند.های مختلف هم چون سوم شخص، اول شخص مفرد، نامه یا نقل خاطره بی قالب

دهد و جریانات و وقایعی را که بر  های قصه قرار می گو خود را بیرون از صحنه قصه "سوم شخص"در قالب 

 کند. گذرد، بازگو می های داستان می شخصیت

 او زبان از را داستان و آمده در داستان های شخصیت از یکی نقش در گو قصه "مفرد شخص اول" ی شیوه با       

 .است داشته شرکت ها آن در و بوده ماجرا شاهد و ناظر خود ویاگ. کند می نقل

 بجا البته – کمکی وسایل و ابزار از چه هر قصه، بیان در ر یا نقاشی:تصوی پرده، کمک به گویی قصه      -3

 .بود خواهد بهتر و تر بیش پیام انتقال و قصه تأثیر شود، استفاده – مناسب و
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 گو قصه کار مناسب، تصاویر از استفاده و مقوا یا پارچه روی بر امکان صورت در ن،داستا های صحنه طراحی       

 شود. تر و شیواتر بیان می کند و قصه نیز جذاب تر می راحت مراتب به را

  آن جذابیت بر باشد تر واقعی و تر طبیعی چه هر قصه، بیان  :حرکات و صدا تقلید با همراه گویی قصه      -4

 از یکی شیوه این. کند می تقلید را داستان های شخصیت حرکات و صدا قصه، بیان ضمن گو صهق. افزاید می

 گویی است. های قصه  ن شیوهتری متداول

های مختلف داستان را بین  معلم نقش شخصیت :یاپنهان آشکار بازیرگان با همراه گویی قصه      -5

خواهد تا داستان را به صورت نمایش اجرا کنند. گاهی  می ها کند و با تمرین قبلی از آن آموزان تقسیم می دانش

 کنند. آموزان به طور پنهان ایفای نقش می ی نمایش عروسکی، دانش نیز به شیوه

تواند در طول  این روش به علت نیازمندی به تمرین زیاد یا لوازم خاص، در صورت امکان یک یا دو بار می       

 سم ویژه به اجرا در آید.در مرا  سال تحصیلی و احتماالً

 

 


