
بسم هللا الرحمن الرحیم 

تقدیم می کند



کارگاه آموزشی درس فارسی
پایه ی دوم

جلســه اول

سید محمد یزدان شناس: ارائه دهنده



بُورِ َو لََقْد َكَتبْنا ِف  ِمْن بَْعِد  الزَّ

ْكِر  باِدَي ْرَض يَرُُِثا عِ َأنَّ اْلَ اِلِّ

اِلُحونَ  الصَّ



علم بهتر است یا ثروت؟

مهارت
توانمندی

مدیریت



نود و هفت سالهپیرمرد 

به من فرمودند که(ع)امام صادق 

نمی آید  علم با تعلیم و تعلّم بدست 



چالش های 
احتمالی

روند
ارائه ی کتاب





ساختار کتاب درسی



ساختار کتاب درسی



ساختار کتاب درسی



ساختار کتاب درسی



مهارت های خوانداری 
کتاب فارسی

گسترش دایرهٔ دید بلندخوانی و صامت 
خوانی

لحن و آهنگ 
مناسب

بین فهم ارتباط 
بخش های مختلف 

نوشته

کارگیری از به 
کارافزارها

تقویت توانایی 
خوب دیدن

درک مفهوم نوشته 
ها



درک مفهوم نوشته 
ها



کلمه یابی

بر خوب دیدنتمرکز 



غنیمت شمردن 



ریتم و نوا



داستان خوانی



داستان نویسی



شساختار کتاب نگار



شساختار کتاب نگار



شساختار کتاب نگار



شناخت نشانه ها
توانمند سازی در 
مهارت های 
نگارشی

بهنجار به کارگیری 
خط

به کارگیری عالئم 
سجاوندی

درست نویسی 
کلمات



نکات 
دستوری

قبل از یک سری کلمات بیاید می تواند کلمات جدید با معانی “با”اگر
.جدیدی تولید کند

:به عنوان مثال
با خبر=خبر+با 
با دقت=دقت +با 
..................=ارزش +با 
.................=نظم +با 
...................=سلیقه +با



حل جدول

استفاده از همه
رمز گذاری

کلمات جدید



: کلمات جدید با معانی متفاوت(هم )اضافه کردن پیشوند با 

سفرهم: سفر +هم
راههم: راه +هم
دردهم: درد+هم
دلهم: دل +هم

رنگهمنشین     همبازی      همگروه       همکار        هم



کلمه سازی



؟بازی کی؟ کجا ؟ باکی؟ چی کار



:به کلمات (ای)اضافه کردن 

مجلّه-خاطره-کوه-ستاره-رایانه-النه-شانه-نگاه-خانه

ایخاطره ایستاره ایشانه ایخانه 

یکوه: ایکوه 

ینگاه: اینگاه 



حل معما

ایجاد حس کشف و 
جست و جو

ایجاد انگیزه 



حل معما

ایجاد حس کشف و 
جست و جو

ایجاد انگیزه 



می گذاریم(. )نقطه دربیشتر پایان جمالت  
.میکروب ها موجودات خطرناکی هستند: مانند 

.می گذاریم(؟ )پرسش در پایان جمالت پرسشی عالمت 
امروز هوا گرم است ؟: مانند

آیا امروز صبح برف آمد؟

(<<>>)و گیومه (: )دو نقطه برای بیان نقل قول مستقیم از عالمت 
.استفاده می کنیم

.<<... این طوری که نمی شود، تو باید >>: گنجشک جواب داد : مانند

نگارشیعالیم 



روز بدون صدا

تالش برای نوشتن* 

تبدیل محاوره به کتابی* 

استفاده از عالمت های سجاوندی* 



شخصی سازی وسایل

بها دادن به بچه ها
عدم ایده ال گرایی



:صدای ه

. می شنوید "اِ "این کلمه ها را می خوانید ، در آخر آن ها صدای وقتی 
شانه –شکوفه –پرنده –خانه –شاخه : مانند 

.می شنوید "ه "وقتی این کلمه ها را می خوانید ، در آخر آن ها صدای 
شبیه –مه –سیاه –چاه –راه : مانند 



یادداشت برداری در طبیعت



:مترادفیا هم معنیکلمات 

.استخوشحالآن کودک،
.استشادکودک،آن 

.استپاکیزهآن خانه،
.استکنداین ماشین،.استتمیزخانه،آن 

.استآراماین ماشین،





ینارسانویس

ضعف در حافظه ی دیداری

ضعف در تمیز دیداری

حساسیت شنوایی

عمده ترین 
مشکل امالیی
:دانش آموزان

عدم دقت و توجه



خطا در ادراک دیداری حروف و کلمات

تنپرتحرکی و بی قراری در هنگام نوش

مداد و زاویه دستصحیح گرفتن ن

عدم حرکت مناسب انگشتان

شتنفاصله ی نامناسب چشم به هنگام نو

ینارسانویس

ناهماهنگی چشم و حرکت دست



شتنفاصله ی نامناسب چشم به هنگام نو



مداد و زاویه دستصحیح گرفتن ن



صدا همعدم تمرین و تکرار حروف 

عدم تجسم تصویر کلمه در ذهن

نقص آموزش معلم

نشناختن حروف

ضعف در 
حافظه ی 
دیداری

در ترکیب حروفناتوانی 





اعدم توجه به تعداد نقطه ها و دندانه ه

های حروفشباهت عدم تشخیص 
ضعف 
در تمیز
دیداری

عدم تشخیص تفاوت های حروف



زیاد دیدن 



توجه به همه ی صداهاعدم 

حساسیت
شنوایی

تلفظ نامناسب معلم



استرس زمان

عدم دقت 
و توجه

بی دقتی به جزییات



نوع اختالل ؟



رمنابع بیشت

chamraniha.ir: سایت چمرانی ها •
کانال چمدان کوچولوی کالس دومی ها•
www.roshd.irشبکه آموزشی تربیتی رشد •



الحمدلله رب العالمین









. شودمی نوشته (اً )شنیده می شودکه با عالمت (ن َ  -)پایان بعضی از کلمات صدای در 

ً -اتفاقاً : مانند  ً -معموال ً -فعال ً –مثالً -لطفا حتما

:تنوین



:صفت های تفضیلی

بزرگ                       بلند 
تربلندتر                      بزرگ

:کلمات هم معنی

بار                          بار 
شیر                        شیر



:صفت+نا
منظمنامناسبنا
راحتناکارامدنا

:ها/انجمع با 

اندرختهاکتاب 
اندوستهامسجد 



ان+کلمه
گانفرشتگانتشن
گانخستگاندید


