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 : مقدمه

 موجود وضعيت توصيف 

 ديگر های پايه اساس اول پايه نيز ابتدايي مقطع در و باشد مي تحصيلي ديگر مقاطع بنای زير ابتدايي مقطع

 و هستند تر راحت ديگر های پايه در ببينند آموزش بهتر پايه اين در آموزان دانش چقدر هر و شدبا مي

 بيشترين و هستند كليدی(  فارسي امالی و فارسي قرائت)  فارسي و رياضي درس دو اول پايه در ؛ بالعكس

 چنداني دو ميتاه از فارسي درس شده ذكر درس دو بين از و يابد مي اختصاص درس دو اين به ساعات

 مي ممكن غير تقريباً ديگر دروس يادگيری,  فارسي درس يادگيری بدون كه طوری. باشد مي برخوردار

 . باشد

 حد در را آنان و كرد مي نگراني ابراز آموز دانش دو تحصيلي وضعيت از دوم پايه آموزگار كه بود بار چندين

 با مدرسه مدير كرد؛ مي صحبت آنان تحصيلي فتپيشر عدم از.  دانست نمي هم اول پايه آموزان دانش

 با همگام و كنند كمك خود فرندان به آنان شد قرار.  آورد بعمل را مشاوراتي,  شده ذكر آموزان دانش اوليای

 . كنند تمرين و تكرار را ها درس معلم
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 ذكر آموزان دانش وضعيت معلمان شورای جلسه در نشد حاصل پيشرفتي متاسفانه,  ماه يك گذشت از بعد

,  نمودند آموزان دانش اين به رسيدگي مامور را بنده گرديد ارائه پيشنهادهايي.  گرفت قرار بحث مورد شده

 آوری جمع را مطالبي آنان دوم پايه معلم و والدين با مشاوره و آنان گذشته سال نمرات بررسي با هم من

 . نمودم

 

 

 

 

 

 (1گردآوری اطالعات  )شواهد 

  اطالعات يلتحل و تجزيه

 جهت متعددی های راه و گرفت صورت والدين و دوم,  اول پايه معلم با های بحث و نمرات مطالعه از پس

 تدوين زير شرح به تحليل و تجزيه از حاصل های يافته خالصه و گرفت قرار بررسي مورد آنان امالی تقويت

 . گرديد

  اوليه های يافته خالصه

 :  بود زير شرح ه امال درس در نآموزا دانش ضعف علل از برخي
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 . گرفتند مي اشتبـاه بـا را ها آن و شناختند نمي را فارسـي الفبای حروفات سوم دو از بيش

 و اول پايه در تدريس به عالقه عدم و(  تدريس سابقه سال 11 از بيش) اول پايه معلم باالی سن به به نظر

 . اند كرده مي تمرين و تكرار كمتر

 . نمودند ذكر بيماری سبب به اندازه از بيش غيبت,  را آنان ضعف اصلي علل اول پايه معلم

 بـه رسيـدگـي جهـت شناسي روان اصول با آنان آشنايي عدم و(  ابتدايي پنجم زير)  والدين كم تحصيالت

 . باشد مي آموزان دانش ضعف علل از ديگر يكي,  آنان استعداد با متناسب فـرزنـدشـان

  امال نيمبا و اصول

 : شود مي تقسيم زير مرحله پنج به نوشتن آموزش مراحل

 (  رونوسي)  فعال غير نوشتن آموزش -1

 (  امال)  فعال نيمه نوشتن آموزش  -1

 (   سازی حمله)   دو پايه فعال نوشتن آموزش -4

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

هزار تومان به  پنج با قیمت فقط اقدام پژوهیقابل ویرایش این 

سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید 

.www.asemankafinet.ir 
 

 

6 
 

  آن انواع و امال

. پردازيم مي امال آموزش به است( مالا) فعال نيمه نوشتن آموزش مرحله در آموزان دانش مشكل به توجه با

 به ها جمله و كلمات,  حروف نوشتاری صورت صحيح كردن جانشين توانايي معني به نويسي امال مهارت

 صورت بين بخوبي بتوانند تا يابند دست مهارت اين به بـايـد آموزان دانش.  آنهاست آوايي صورت جای

 برای الزم زمينه ترتيب بدين كنند بـرقـرار مناسبي ـدپيـون ها آن سازنـده حروف و ها كلمه تلفظي

  جمله های درس در آنان پيشرفت

 مي فراهم بهتر نوشتن مهارت كلي طور به و انشا,  نويسي(  سازی كلمه)  يك پايه فعال نوشتن آموزش  -3

 و كلمات قالب رد معلم بوسيله كه صداهايي باره در را نكاتي بايد امال نوشتن هنگام آموزان دانش,  شود

 :  نمايند رعايت شود مي جاری زبان بر ها جمله

  كلمه ادراك+  كلمه دقيق تشخيص+  بشنوند خوب را آنها(  الف

 . ذهن در صحيح كلمه بازشناسي+  تصوير ساختن مجسم و يادآوری+  دهند تشخيص خوب را آنها( ب

 . آنها مناسب توالي و كلمه بازنويسي + كلمه سازنده حروف صحيح نوشتن+  بنويسند درست را آنها( ج

 گويش و لهجه تاثير,  الخطي رسم اشكاالت اثر بر شناختي زبان ديدگاه از كه آموزان دانش اماليي اشكاالت

 روان ديدگاه از آيند مي وجود به قلب و افزايش,  تبديل,  حذف آوايي فرايندهای و آموزان دانش محلي

 :  گيرند مي سرچشمه زير موارد از شناختي
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 انداختن جا مثال,  شنوايي حافظه در ضعف( ب جاله  - ژاله:  مثال,  شنوايي حساسيت در ضعف(  الف

 – مادر مثال,  ديداری توالي حافظه در ضعف( د هيله – حيله مثال,  ديداری حافظه در ضعف( ج كلمات

  مارد

  – ديد مثال,  نويسي قرينه( هـ

  - ديد مثال,  نويسي وارونه(  و

  كندم – گندم:  مثال,  دقت عدم(  ز

  رسم – رستم مثال,  نويسي نارسا(ح

  امال تدريس روش

 در امال درس.  بخـوانـد يـا بگويد ديگری كه است مطلبي نوشتن آن معنای و عربي است ای واژه امال

 . گيرد مي بر در را زير اهداف ابتدايي دوره آمـوزشـي بـرنـامـه

  فارسي زبان های جمله و ها كلمه نوشتاری صحيح صورت آموزش  -1

  آنها رفع و آموزان دانش اماليي اشكاالت تشخيص  -1

 . رونويسي در آموزان دانش نوشتاری های آموخته تمرين -3
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 نمي برقرار بخوبي جامعه افراد بين زباني ارتباط باشد همراه اماليي های غلط با كه نوشتاری با است بديهي

 دانـش,  نـويسي امـال,  فـوق اهـداف بـر عـالوه اسـت روشـن كامالً درس اين به توجه لزوم , بنابراين.  شود

 . نمايند تقويت زير های زمينه در را خود های مهارت تا كند مي يـاری را آمـوزان

  دقت با دادن گوش -1

 (  معلم)  گوينده گفتار به داشتن توجه و تمركز  -1

 ( فعال نوشتن) انشا و نويسي جمله(  غيرفعال نوشتن)  رونويسي زا گذر برای الزم آمادگي -3

 :  فارسي امالی آموزش روش برجسته نكات

  آن آزموني وجه به نسبت امال درس آموزشي وجه به بيشتر توجه  -1

  امال جلسه هر در  تمرينات انتخاب در پذيری انعطاف -1

  زباني ایه جمله سازنده عناصر عنوان به كلمات به توجه  -3

 آموزش روش ديگر عناصر ارزشيابي معيارهای گوناگون جلسات در شده اخذ امالهای وار زنجير ارتباط  -4

 سياه تخته روی آن نوشتن و  امال متن انتخاب, اول گام:  كرد بندی مرحله ميتوان هم زير صورت به را امال

 گروهي تصحيح,  سوم گام آموزان دانش وسطت آن نوشتن و معلم توسط امال قرائت,  دوم گام آن خواندن و

 اماليي اشكاالت بندی اولويت به توجه با متنوع تمرينات,  چهارم گام اماليي خطاهای فهرست تهيه و امالها

 . شده استخراج
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 :  متن انتخاب,  اول گام

 :  شود توجه زير موارد به امال متن انتخاب در

 . شود خودداری تنهايي به كلمه بانتخا از و باشد جمله حاوی نظر مورد متن

 . اند شده تدريس قبالً كه باشند شده تشكيل حـروفـي از متـن جمـالت سـازنـده كلمات

 . نباشد بيشتر كلمات كل درصد 11 از,  درسي های كتاب متن از خارج كلمات

 نظر در هم ديگری جمالت,  شده خوانده كلمات از استفاده با,  درسي های كتاب در موجود جمالت بر عالوه

 .  شوند گرفته

 بتوان تا شود استفاده نيز اند بوده مشكل آموزان دانش برای قبلي جلسات در كه كلماتي از جلسه هر در

 . كرد گيری اندازه را شاگردان پيشرفت درجه

  دوم گام

 لحني و بلند صدايي با را آن,  آموزان دانش شدن آماده از پس,  كرده پاك تابلو روی از را امال متن معلم

 خودداری كلمه به كلمه خواندن از امال متن قرائت هنگام البته.  كند مي قرائت بار دو تا حداكثر و شمرده

 جمله بافت با آموزان دانش تا كند مي قرائت كامل جمله يا فعلي و اسمي گروههای صورت به را متن,  كرده

 بر را خود اشكاالت,  هم نويسان كند تا كند مي تكرار ناسبم سرعت با را امال متن.  شوند آشنا آن معنای و

 .  نماند طرف
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  سوم گام

 را ها امال تك تك آنان نام به اشاره بدون معلم و شود مي انجام آموزان دانش كامل مشاركت با گام اين

 گيرد مي دست در را آموز دانش اولين امالی معلم كه ترتيب اين به.  كند مي استخراج را مشكالت و بررسي

 مي دست در....  و سومين,  دومين امالی سپس. كند مي رونويسي را شده ياد كلمات آموز دانش كمك به و

 ثبت تابلو روی را اماليي های غلط صحيح صورت,  ديگری آموز دانش يا آموز دانش همان كمك به و گيرد

 در.  زند مي* (  مثالً)  عالمت يك آن مورد اولين جلوی بودند تكراری ها غلط كه جا هر البته.  كند مي

 .  كند مي بندی اولويت را آموزان دانش اماليي اشكاالت,  ها غلط شمردن با پايان

  چهارم گام

 انواع گيری بكار با آموزان دانش اماليي اشكاالت ترين تعداد پر و مهمترين به توجه با معلـم گام ايـن در

 توان تقويت به سازی جمله و سازی كلمه تمرينات همچنين و نويسي كلمه و نويسي حرف تمرينات

 .  پردازد مي آموزان دانش نوشتاری

  ضعيف آموزان دانش اماليي تقويت برای پيشنهادی راههای

 همكاران متعدد پيشنهادات با امال تقويت جهت معلمان شورای جلسه در شده آوری جمع اطالعات مطالعه با

 .  ايم آورده وار فهرست ذيل در كه شديم مواجه

  زمينه خط رعايت و ها غلط تصحيح و(  رونويسي)  مشق به دقت

  آمادگي دوره در ورزی دست به توجه
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  فارسي الفبای حروف شناخت از شدن مطمئن

  خانه در شب تكليف دقيق بررسي

  نويس كند آموزان دانش به بيشتر توجه

  امال گفتن موقع اضافي حركات از پرهيز

  كالس در تمرين و تكرار و روخواني برای ممتاز آموزان دانش زا استفاده

  نشستن نوع به توجه

  خواني تند كارت از استفاده

  مصوت و صامت تركيب

  آموزان دانش توسط حروفات صحيح تلفظ از اطمينان

 . . . .  و  آموزان دانش خود توسط امال تصحيح

 از.  شود اجرا هستند ضعيف امال در كه آموزاني دانش مورد در همكاران پيشنهادهای از تعدادی شد قرار كه

 كه هايي غلط يادداشت -(   امال گفتن از قبل)  دارند اشكال آن در آموزان دانش كه حروفاتي آموزش جمله

 .  آموزان دانش مشق در دقت – دارند آن از آموزان دانش بيشتر
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  جديد راه اجرای چگونگي

 در ساعت يك روزانه محل يك در خصوصي بصورت كه شد قرار نظر مورد وزانآم دانش اوليای از دعوت با

 و شد تدريس فارسي الفبای حروف اول مرحله در.  شود تدريس(  آموزان دانش)  آنان به امال در مقرر ساعت

 سازی كلمه به آنان و شد مي تدريس داشتند اشكال آن در آموزان دانش كه حروفاتي از تعدادی روز هر در

 تركيب,  خواني تنـد های كارت و اول فارسي كتاب الفبا جدول از استفاده.  پرداختند مي حروف آن اب

 .  كرد مي آموزان دانش گيری ياد در موثری كمك مصوت با صامت

 مي قرائت(  پاراگراف يك)  درس از قسمتي ابتدا در.  كرديم استفاده دوم فارسي كتاب از هفته يك از پس

 غلط و خواندند مي را شده گفته قسمت آنها بعد,  كردند مي نگاه خود كتاب به دقت با زانآمو دانش و شد

 مي تمرين و تكرار ها غلط ابتدا بعدی دفعات و گرديد مي يادداشت دفتری يك در خواندند مي   كه را های

 ( . نوشتن و خواندن)  شد

 مي آغاز نوشتن مرحله.  آوردند مي بدست كافي مهارت جديد درس خواندن در آموزان دانش كه وقتي 

 و داشت ادامه كار ين.  شود نوشته بعد شده خوانده ها متن,  متني نوشتن هنگام شد مي    سعي.  گرديد

,  آنان با كار شروع از قبل تا كه طوری.  گرديد مي مشاهده آموزان دانش وضعيت در پيشرفتي روز به روز

 گفت توان مي جرات به و بنويسند توانستند نمي كلمه چهار سه از بيش امال زنگ خويش كالس در آنان

 تدريس از بعد اما.  بود مفهوم نا آنان برای كشي صدا و بخش و بنويسند چي و بنويسند چگونه دانستند نمي

 .  بگيرند باالتری نمرات و بنويسند آموزان دانش ساير همانند را دوم امالی متن توانستند مرور به  خصوصي
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 و ظ - ض ضـ -ذ – ت – ط  ح حـ - ث ثـ)  دارند عربي حروف كه كلماتي نويسي غلط مشكل با دامها در

 نوشته دفتر در و شود كشيده خ فوق كلمات زير شد سعي مشكل اين بر غلبه جهت كه شديم مواجه.... ( 

 .  گردد ذهن ملكه تا شود نوشته و قرائت بيشتر كلمات اين و شود

 باورشان دوم پايه معلم كه كردند پيشرفت طوری,  دار مشكل آموزان دانش جلسه ستبي از بعد خوشبختانه

,  كالس های بحث در شركت.  هستند پيش روز بيست آموزان دانش همان,  آموزان دانش اين كه شد نمي

 حاصل پيشرفت كه آموزاني دانش تشويق جهت.  بود امال درس در آنها تقويت نتيجه ساير در پيشرفت

 از يكي حتي و بودند خوشحال خيلي هم آموزان دانش اوليای.  داد آنان به را جوايزی مدرسه مدير اند نموده

 در خصوصي بصورت آموزی سواد جهت او برای هم ای فشرده كالس كه گرفت تصميم بود بيسواد كه اوليا

 .  شود گرفته نظر

 (  2 شواهد)  اطالعات آوری گرد

 اينكه برای.  اند نموده ای مالحظه قابل پيشرفت آنان كه بود معلوم نظر ردمو آموزان دانش های رفتار از

 استفاده روشها اين از مناسب های موقعيت در و كنند پيدا اطالع حاصله پيشرفت و كار روند از ديگر معلمان

 را بنده رنظ و داد ارائه را حال تا اول از كار روند از گزارش معلمان شورای جلسه در مدرسه مدير,  كنند

 چندين هم بنده و شد جويا مطالعه مورد آموزان دانش امالی ضعف حل برای شده برده بكار روش به راجع

 :  جمله از.  ام كرده ذكر را مورد

  نويس كند و ضعيف آموزان دانش به ويژه توجه  -1

  ويژه ابتكارات ارائه و بيشتر تمرين و تكرار جهت اول پايه برای انرژی پر و فعال معلمان از استفاده -1
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 .  است شده آورده قبالً مراحل كه همكاران طرف از امال گفتن مراحل رعايت  -3

 و گرفته انجام های روش در نظر تجديد.   ضعيف آموزان دانش بخصوص آموزان دانش اوليای با ارتباط  -4

  آن بخشي اعتبار

 از ای عده,  شد تشريح مدرسه مدير و بنده طتوس مسئله حل برای شده استفاده های روش كه اين از پس

 :  جمله آن از دادند ارائه را خويش پيشنهادات و انتقادات همكاران

 و متوسط نمرات امال درس در كه آموزاني دانش اوليای هماهنگي با كه نمايند اتخاذ ترتيبي مدير است بهتر

 كـه اول پـايـه بـرای مخصوصـاً شـود اشتهگذ تقويتي كالس تابستاني تعطيالت در دارند پايين به متوسط

 . نشوند مواجه ما مطالعه مورد آموزان دانش مشكل بـا دوم پـايـه در

 . نيست مقدور آموزان دانش همه برای,  خصوصي تدريس

 رعايت را آن مراحل و ندارند چنداني آشنايي(  امال گفتن مراحل)  امال تدريس روش با معلمان از بعضي

 . كند نمي

 از كالس هر در ها آن تعداد اول پايه مخصوصاً درسي دار مشكل آموزان دانش به بهتر رسيدگي جهت¬

 . نكند تجاوز نفر بيست

 جلسه در مذكور های روش  پيشنهادی روش اجرای به وارده انتقادات و ايرادات رفع و بندی جمع از پس

 تدريس روش اساس بر امال تدريس های روش ابتدا جلسه اين در و شد مطرح اول پايه درسي گروههای

 . گرديد ارائه پيشنهادی روش سپس گرديد؛ بيان معلم تربيت مراكز فارسي تدريس روش كتاب پيشنهادی
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 . كردند استقبال پيشنهادی روش از معلمان اتفاق به قريب اكثريت

  گيری نتيجه

 ها تدريس روش با مطابق نيز را آن تدريس روش گيرند مي جدی كه طور همان را امال درس معلمان اگر

 درس اين در مشكلي آموزان دانش رشد مي نظر به, كنند تدريس معلم تربيت مراكز های كتاب در شده ارائه

 تا. دارند برعهده را امال تدريس روش يادآوری و آشنايي در ای عمده نقش درسي گروههای. داشت نخواهند

 خواهد مفهوم بي گفتن امال و امال از صحبت  اند نكرده شرفتپي خواندن مهارت در آموزان دانش كه زماني

 از آموزان دانش امال تقويت به موثری كمك انرژی پر و فعال معلمان بين از اول پايه معلمان انتخاب.  بود

 اول پايه مخصوصاً كالس يك شاگردان تعداد چه هر. نمايد مي شود مي ميسر بيشتر تمرين و تكرار طريق

 كمك. داشت خواهد امال در ضعيف آموزان دانش به رسيدگي بـرای بيشتری وقـت مربوطه معلم باشد كمتر

 . باشد موثر امال تقويت در تواند مي بيشتر تمرين و تكرار برای فقط اوليا از گرفتن
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