
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

تقدیم می کند



نِالْحَسَاللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ 

آبائِهِعَلَیْهِ وَ عَلى صَلَواتُکَ 

ساعَةٍهذِهِ السّاعَةِ وَ فی کُلِّ فی 

ناصِراًوَ وَ حافِظاً وَ قائِدا وَلِیّاً 

عَیْناًدَلیالً وَ وَ 

وْعاًتُسْکِنَهُ أَرْضَک طحَتّى 

تُمَتِّعَهُ فیها طَویالًوَ 



فارسیکارگاه آموزشی درس 
چهارمپایه  

جلســه اول

محمد رضا بابائی: ارائه دهنده



علیه السالمامام علی 

مستفادالتجارب علم 

، علمى هستند که مورد تجربه ها
الحكمغرر مى گيرنداستفاده قرار 



چهارمفارسیآموزشیکارگاهمباحث

فارسیاهمیت•
فارسیاهداف•
درسیکتابدوباآشنایی•
درسیکتابدوسازهایعناصر•
کارگاهیفعالیت•
آموزشیایدههای•
بحثوگفتوگو•



اهمیت 
فارسی

یفارسی، هويت ملزبان 

المزبان فارسی، زبان دوم اس

رانزبان فارسی، زبان رسمی اي

ه زبان فارسی، تنها زبان ايرانی ثبت شده در سه دور
باستان، میانی و نوين

از سده بيست تا حدود سوم پيش از ميالد: دوره باستان

داز سده سوم پيش از ميالد تا سده هفتم پس از ميال: دوره میانه

تقریبا پس از پيروزی اعراب بر ایرانيان: دوره نوین

رانیزبان فارسی، شخصیت اي



اهداف 
فارسی

اشدمی بفرا زبانیو زبانیاهداف فارسی مبتنی بر مهارت های 

سخن گفتن، گوش دادن، 
خواندن و نوشتن

تفکر، نقد و تحلیل



دو آشنایی با
کتاب درسی



عناصر سازه ای
کتاب درسی 

کتاب خوانداری

کتاب نوشتاری

نادرستو درست -
درک مطلب-
دانش زبانی-
واژه آموزی-
میمیتصو صندلی تصویرخوانی -
میتصمیگویی و صندلی قصه -
روان خوانی-
نمایش-
بگوکن و گوش -
کنو حفظ بخوان -
بیندیشو بخوان -
دریافتو درک -
مثل-
حکایت-

موزی واژه آ-دانش زبانی -امالیی های فعالیت 
نگارش-درک متن -سرگرمی و هنر -





فعالیت 
کارگاهی

د بسازيبا هر گروه از حروف در هم ريخته، يك كلمه 
و در نهايت با تمام كلمات ساخته شده يك جمله 

و معنادار كه يك فعل داشته باشد، بسازيدكامل

ا   ر   ر   ج   ج   و   و   وک   غ   و آ   س   م   ر    ح   ز   ی

: .........................................................................................جمله



اهداف برنامۀ درسی 
فارسی در پایۀ چهارم 

ابتدایی

تفکر

علم

اخالق

عمل

ایمان



تفاوت های واژه هاو شباهت ها تشخیص تضادها، -
ننوشتاستدالل منطقی از طریق رعایت انسجام در سخن گفتن و -
ملکردتوانایی تحلیل نوشته ها و گفته ها با استفاده از روش قضاوت ع-
پردازیتوانایی تخیّل خلّقانه با استفاده از روش بدیعه -

تفکر



و اجتماعیهنریملّی، فرهنگی، تربیتی، ، اعتقادیمثبت به مسائل نگرش -
دیگرانو افکار عواطف گذاری به احساسات و ارج -
ارزشی انقالب اسالمیجلوه های باور نسبت به ایجاد -
مثبت به مشارکت در جمع و همکاری با گروهنگرش -

ایمان



ربیتی، تفرهنگی، ، ملّی، اعتقادیو مفاهیم موضوع ها آشنایی با گسترش -
هنری، اجتماعی و علمی

با ساختار نظم و نثر و نمونه های آنآشنایی -
تفکّر و پژوهششیوه های با آشنایی -
علمیبرخی از چهره های شناخت -

علم



زبانیمهارت های دینی و ارزشی در آموزه های به پایبندی -
به آموز ههای دینی و ارزشی در رفتارهای فردی و اجتماعیپایبندی -
به ارزش های اخالقیتوجه -
الگوی اخالقی بزرگان دینرعایت -

اخالق



نگاه کردن•
گوش دادن•
سخن گفتن•
خواندن•
نوشتن•

عمل



ایده آموزشی



بحث
گفت و گو

ه شد نسبت به ایده خامی که گفت
وجوه مثبت و منفی و همچنین
چاشنی خالقانه خود را به این 

ابدایده اضافه کنید تا تکامل ی



الحمد لله رب العالمین


