
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 دوم

محمد رضا بابائی: ارائه دهنده



علیه السالمامام علی 

مستفادالتجارب علم 

، علمى هستند که مورد تجربه ها
الحكمغرر مى گيرنداستفاده قرار 



چهارمفارسیآموزشیکارگاهمباحث

درسیکتابدوسازهایعناصر•
کارگاهیفعالیت•
آموزشیایدههای•
سازهایعناصرازبرخیآموزش•
بحثوگفتوگو•



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-

کتاب خوانداری



کتاب نوشتاری

گارشن-درک متن -سرگرمی و هنر -واژه آموزی -دانش زبانی -امالیی های فعالیت 



ی زبان فارسی چهارم برای تقویت توانایی ادراککتاب 
.آموزان، نگاه ویژه ای به درک متن دارد

:فعّالیتهایمربوطبهدرکمتن
درستونادرستدرانتهایدرس•
درکمطلبدرانتهایدرس•
درکودریافتدرانتهایبخوانوبیندیش•
فعّالیتهایدرکمتنکتابنوشتاری•
واژهآموزی•
دانشزبانی•





،«تدرستونادرس»شیوههایطراحیشدهبرایعناصرسازهای
«درکمتن»و«درکودریافت»،«درکمطلب»

(درست و نادرست)طراحی عالئم اختصاصی * 

استفاده از جعبه ابزار اندروید* 

بچه ها جواب های خودشون رو مکتوب کنند و به معلم دهند* 

؛)حاال شما یدونه طراحی کنید  × 



کاربرد ویرگول و تاثیر آن در درک متن
22صفحه–درسدوم



بخششالزمنیستاعدامشکنید

وشماچهمثالیبرایویرگولمیزنید*
چگونهتدریسمیکنید؟



.بین عبارت ها و جمله های غیرمستقلی که با هم در حجم یک جمله کامل باشددر * 
.این همه خلف وعده، از شما بعید بود: مثال

از یک عبارت قیدی و آغاز جملهبعد * 
.باألخره، به مقصود خود رسید: مثال

.ارت دیگر آورده می شودمورد کلمه یا عبارتی که به عنوان توضیح، به صورت عطف بیان یا بدل و قید در ضمن جمله یا عبدر * 
.احمد، برادر مسعود آمد: مثال

کننده عبارات توضیحیجدا *
متر14متر، به عرض 20مستطیلی است به طول : مثال

.کلماتی از یک نوع دستوری یا هم پایه، جفت جفت با هم بیایندهرگاه * 
.شب و روز، تنها یا در جمع، آشکار و نهان، ذکر خدا می کرد: مثال

در آغاز و پایان جمله دعایی و معترضهگاه * 
…: علی، علیه السالم، می فرماید: مثال

از هر یک از اعضای رشته ای از کلمات یا اعداد یا حروفبعد * 
.محصوالت این ناحیه گندم، جو، پنبه، ارزن، غالت و میوه است: مثال

منظور جدا کردن بخش های یک نشانی یا مرجع و مأخذ یک نوشتهبه * 
10نیشابور، شهرک فرهنگیان، خیابان غزالی، کوچه ناهید، پالک : مثال

.موردی که چند کلمه دارای اسناد واحدی باشددر * 
علی، حسین، داریوش و احمد آمدند: مثال

از پرانتزپس * 
.شاعران قرن هفتم است، از (شیخ االجل)سعدی : مثال

ه را با عالمت ویرگولبه هم می پیوندند اما بقی« و»چند کلمه در جمله دارای نقشی مشترک باشند دو تای آخر را با حرف هرگاه * 
.بهار، تابستان، پاییز و زمستان زیبا هستند: مثال



40صفحه–درسچهارم

معرفی جمله به عنوان ظرفی برای انتقال پیام به مخاطب



58صفحه–درسششم

(کلمه ها)توجه دانش آموزان به مظروف ظرف جمله 



معرفی فعل و نهاد به عنوان اجزای جمله

85صفحه–درسدهم



معرفی گروه اسمی با گسترش اسم
97صفحه–درسدوازدهم
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م 127صفحه–درسشانزدهم



شیوه های
):اول شما بگید امال

دوبهدویی*

سرعتودقت*

حروفگمشده*
تصحیحکردنی*



روابطواژگانی: فرایند واژه  سازی14صفحه–درساول

شمولمعنایی: مطلب آموزشی
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یروابطواژگان: فرایند واژه  سازی

کلماتهمآوا: مطلب آموزشی



47صفحه–درسپنجم
ترکیب: فرایند واژه  سازی

نامه+اسمیابنفعل: مطلب آموزشی



66صفحه–درسهفتم
ترکیب: فرایند واژه  سازی

بنفعل+خود: مطلب آموزشی



ترکیب: فرایند واژه  سازی92صفحه–درسیازدهم

ناپذیر+اسم: مطلب آموزشی



105صفحه–درسسیزدهم
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114صفحه–درسپانزدهم
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133صفحه–درسهفدهم

وندافزایی: فرایند واژه  سازی

«نده»پسوند+بنفعل: مطلب آموزشی



الحمد لله رب العالمین


