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 مقدمه

زبان  با بینند یها را مابتدا کلمه یخوانندگان با روش معمول شوووود یآغاز م یدنخواندن با د
صو . کلمهکنندیبعد درک م شنوند  یم نمایند یم یدرون خوان یاتکرار و  ستند  ها ت واننده خ یره

 یند اهمفیو م بیندیرا م یزم یک یرکه تصو  یو درک کند همان طور یندها را ببکلمه تواندیم
ست  م  یزم صو  ینو درک کند که ا یندرا بب یزعکس کلمه م تواندیا ست بدون  ا یزم ییرکلمهت
 . یدنما یدرون خوان یاکند و  یانبا زبان ب ینکها

درک  یاستفاده کنود  برا  یرخوانیسرعت مطالعوه از تصوو   یشافزا یبرا توانود یم خواننوده 
 یذهن یرسوووازیاز تصو یبخاطر سپوووار یبخوووواند  برا یو کاربرد یتووور مطالر را تجسمبه

و دراز مدت خود مراجعووووه کند و  یووووریمطالر به حافظه تصو یادآوریاستفاده کند و هنگام 
س      یادیز هایین. در کتاب تمرنماید یادآوریمطالر را  ست که ر شده ا به هدف  یدنقرارداده 
 . سازدیم یفوق را عمل

شم بر رو  تمرین ستاره و عالمت    یحرکت چ ضالع  شم را قو   ا ضالت چ و  کندیم یها  ع
شم را آماده د  صاو  یدنچ نده خوان شود یباعث م یدد یحوزه یشافزا ین. تمرکندیکلمات م یرت

 یدد سرعت  یش. افزایندسطر را بب  یک یکلمه و حت ینکلمه  چند یاحرف  یک یدند یبه جا
شم  شم  دهدیم یشافزا ات رکلما یدنسرعت د  ی چ  ین. در تمرکندیم یرا قو یو خواندن چ

 . یابدیکلمه را با هم م ینو درک چند یدند ییخواننده توانا یسرعت درک چشم

 ینتو بر خالف خواندن س کندیتوجه م یالخط فارسرسم یباییبه ز خوانییردر تصو خواننده
 . کندیو درک م بیندیکلمات را م

ف نگاه مختل هاییهحروف و کلمات از زاو یباییبه ز یسی نوو وارونه نویسی ینهدر قر خواننده
 و خواننده به   شوووودیکمک گرفته م   پردازییال از حس خ ینتمر ین. در ابردیو لذت م  کند یم
  د.پردازیمختلف م هاییهو نوشتن کلمات از زاو یدنبه لذت د یسد بنو تواندیفکر کند نم ینکها یجا

 یرضوووم یول پردازدیخاص م یاکلمه یدقت و جسوووتجو  به جسوووتجو ینر تمرخواننده د
عادت م     گاه خود را  هد یناخودآ مه    د مات را بب  یکه ه ند کل به     یدن د ینو در ع ی کل متن 

 .کندیو بر آن کلمه تمرکز م پردازدیخاص م یاکلمه یجستجو
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کلمات  یربودن تصووو یبر قرارداد «یخوانعبارتخواندن و »و « یبرخواندن و خط» ینتمر در
 .یردگب یشتریکلمات و قرارداد آن با معنا انس ب یرناخودآگاه با تصو یرتا ضم کندیم یدتاک

مرحله از  یناسووتا ا یموفق یهر خواننده یازاز خواندن اسووت که ن یامرحله خوانیسووریع
 خواندن است. یهاروش یازن یشو پ شودیخواننده حاصل م یفوق برا یناتخواندن بعد از انجام تمر

ستان ها در الگو   روش شتن دا ستان  ینو ض  یدا ست. خواننده روش خواندن    یحتو شده ا داده 
 د.ارائه کن یدر چه قالب کندیاز ذهن او تراوش م ییهاکه داستان آموزدیو م گیردیم یادالگو را  ینا

شر  الگوی س    یلیو تحل یحیت شتن مطالر در ست. خواننده با فراگ  یو علم یروش نو  رییا
شناگر  شود یروش متوجه م ینا شنا کند و از  درس یماهر در بحر معنا یکه چگونه مانند  ها 

 درس خواندن و مطالعه لذت ببرد.

بخواند در   خواهد یرا که م  یهدف خود از مطالعه را مشوووخن کند و نوع متن     ید با  خواننده 
 .یدنماتا بتواند روش متناسر را انتخاب  یردنظر بگ

شنا م کل کتاب   یبا خواندن اجمال خواننده  کی یو خواندن اجمال شود  یبا مطالر کتاب آ
 .کندیتر ماو را کامل یآگاه یخوانو روش تند گرداندیفصل او را با مطالر آن فصل آگاه م

و حدس  یخواندن تجسوسو  از روش تواندیم کندیرا جسوتجو م  یاگر مطلر خاصو  خواننده
از  دی با  یردبگ یاد بخواند و   یقرا به طور دق  یمطالر مهم   خواهد یاگر م یکند ول  زدن اسوووتفاده 

  یدی اسوووتفاده کند. مطالر را با اسوووتفاده از کلمات کل          یو سوووازمانده   یقروش خواندن دق 
تا  یدکند و در مواقع لزوم مرور نما یمترسوو یذهن ینقشووه یک یرو برکند و  بردارییادداشووت

ش  تواندیبهتر م یادگیری یو برا بگیرد یادها را آن ستفاده ک  یاز روش خواندن بدون فرامو ند. ا
 یشووهکه مطالر را به روش درسووت بخوانند و روش درسووت آزمون دادن را بدانند هم یکسووان

مهارت درسووت مطالعه  یها به اندازهو امتحان زمونشوورکت در آ یهاموفق هسووتند. مهارت
 حث شده است.خود از آن ب یدارد که در جا یتاهم

  ریتمدی آن را بدانند. یداست که کودکان با یاز مسائل مهم یزیرزمان و برنامه یریتمد    
درصد  82 یدکارها را دارند و افراد موفق بای بقیهدرصد  82درصد کارها ارزش  12 :یعنیزمانا 

 .ینددرصد کارها نما 12زمان خود را صرف آن 

 کندیحواس خود اسووتفاده م یاز همه یادگیریو در  دهدیحواس خود را پرورش م خواننده
 .یدتر نماو ماندگار تریقو فهم مطالر را عم یادگیریتا 
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شعله   هایتمرین شمارش اعداد  تمرکز   یشمع  باز  یتجسم  تمرکز بر  و تمرکز  تمرکز بر 
متناوب دست و پا   یهااعداد و حرکت یدهشکل  ی و تداع سازی یرتصو  یاضی  بر کسر اعداد ر 

ت راس  ییمکرهو ن کندیم یرا قو یریحافظه تصو  شود  یو ... باعث پرورش هوش و استعداد م 
 یشباعث افزا   کند  یم یت کوتاه مدت و دراز مدت را تقو    یحافظه   کند  یم الو چپ مغز را فع  

سرعت پردازش مغز ز شود یتمرکز م  را کنترلبدن  یمغز به طور ناخودآگاه اعضا  شود  یم یاد. 
 .  یابدیم یشو اعتماد به نفس افزا شودزیاد میدقت و تمرکز  کند یم

. یدها انجام دهدرس یرها را به ترتقرار داده شووده اسووت  آن یمتنوع هایینکتاب تمر در
شروع م     هاینتمر ساده  سطح  شوار پ   شود یاز  سطح د شما با رودیم یشو تا  ه را ب هاینتمر ید. 

ته م    یبیروش و ترت جام ده  شوووودیکه گف مان روان       ید ان که ه هدف خود  به  تا  و  یخوان. 
 . یدهوش و استعداد است برس رشو پرو خوانییعسر

 در هنگام نگارش کتاب یشان ا یاز همسرم بابت صبر و بردبار   دانمیبرخود الزم م یانپا در
خانم   ینتشوووکرکنم و هم ن ثه حد  از سووورکار تاب  طر  یرایشکه در و  یمیابره ی جلد    یاحک

صو  و  ییاآرصفحه  یپ در مراحل مختلف نگارش تا یدیوح یاو خانم ثر ییآراو صفحه  گری یرت
 و همراه نگارنده بودند تشکرکنم. یارچاپ کتاب 

 

 یمیرح مهدی

21/22/2488 –بجنورد 



   

 

 مقدمات خواندن

 عریف خواندنت

هایی بیان خواندن  درک مفاهیم و محتوایی است که نویسنده در قالر عالمت و نشانه
مان که ه-هاییوای فکر خود  عالمت و نشانهونویسنده برای بیان ایده  مفهوم و محتکند. می
برد تا آن ه را که در ذهن خود دارد به ذهن خواننده منتقل به کار می -و عبارات و ... هستند هاکلمه

 کندا بنابراین خواندن  مشاهده و درک زبان نوشتاری برای جذب اطالعات موجود در آن است.

 تعریف تصویرخوانی

د. گوین« تصویرخوانی»بدون تکرار با زبان یا در ذهن را  و درک آن هاکلمهدیدن تصویر
ای در نقش عمده هاکلمهدر هر دید و سرعت حرکت چشم بر روی  هاکلمهتعداد  یمشاهده

بیند را ب بیشتری یهاکلمهخواننده در هردید سرعت خواندن دارد. به عبارت دیگر هر چقدر چشم
 یش زاوز افواو نی درکشود و ه او زیادتر میوتر حرکت کند دقت و توجسریع هاهوکلمو بر روی 

سریع  دبیننمی زیادبا سرعت بیشتری را  یهاکلمهتعداد   در هر دید ی کهمی یابد. معموال افراد
 خوانند. را می تونو روان م

  خوانیروانتعریف 

م ای که هعالیم نگارشی و بیان احساسی جمالت به گونه خواندن صحیح متن با رعایت
 شود.مفهوم و هم عواطف موجود در متن به شنونده منتقل می

 خوانی مهارت روان

 های زیر را بیاموزد:خواننده برای اینکه بتواند متنی را روان بخواند باید مهارت

 آشنا شود. های خطی)شکل الفبا(با نشانه -2
 های آوایی)شکل صداها( را در خود تقویت کند.نشانهآشنایی با  -1
 خود را افزایش دهد و در هر دید چند کلمه را ببیند.چشمی  حوزه دید -4

 لغاتش باشد. یلغات زیادی را بداند و همواره در پی افزایش دامنه -3

 بتواند متن را با توجه به مفهوم آن صحیح بخواند. -5

 تا مفهوم آن به خوبی درک شود. متن را با سرعت مناسر و انعطاف بخواند -5
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 متن را با لحن و آهنگ متناسر بخواند تا عواطف و احساسات موجود در متن حفظ شود. -6

 عالئم نگارشی مانند: نقطه  عالمت سئوال  عالمت تعجر و... را رعایت کند. -8

 خوانیاهداف روان

 خوانی عبارت است از:اهداف روان

 افزایش میزان درک معنا و احساسات موجود در متن -1 خواندن سریع و فصیح متن-2

  یادآوری مطالر در زمان موردنیاز-3ماندگاری مطالر در ذهن -4

بیند و هر بتصویر را  52تواند می ثانیه چشم خواننده در هر :خواندن سریع و فصیح متن -2
است. ثانیه  52کلمه باشد. و از طرفی هر دقیقه 6از  تواند شامل بیشبرش تصویری می

 درک کندا و کلمه را ببیند و 12222تواند بیش از بنابراین چشم خواننده به راحتی می
 باشد.میچشمی  خواندنمناسبی برای بسیار این سرعت 

خوانی متن با سرعت چون در روان :افزایش میزان درک معنا و احساسات موجود در متن -1
گردد  میزان درک شود و عالئم نگارشی در آن رعایت میمناسر و انعطاف خوانده می

 گردد.یابد و احساسات و عواطف موجود در متن درک میافزایش می
 42الی  22مطالر مهم و کلیدی موجود در هر متن بین  :ماندگاری مطالر در ذهن -4

را که  باشد. اگر مطالبیطالر شرح  توضیح  تفسیر  مثال و... میباشد. بقیه مدرصد می
هایتان را کنید و یادداشتبرداریکلیدی یادداشت یخوانید به صورت کلمهمی

ید نمای مرور مناسر هایهای یادیار بخاطر بسپارید و در زمانسازماندهی کرده و با روش
 برای مدت طوالنی در ذهن شما باقی خواهد ماند.

 شودفراموشی اندکی بعد از زمان یادگیری آغاز می :یادآوری مطالر در زمان مورد نیاز -3
شود و بعد از یک هفته میزان درصد مطالر فراموش می  82ساعت حدود  13و بعد از 

جلوگیری از فراموشی فهمیدن مطالر  رسد. تنها راه درصد می 85فراموشی مطالر به 
 در فواصل معین است. برداری و مرور مطالر یادداشت

 «برخط»تکنیک خواندن با 

عنوان راهنما استفاده کنید تا چشم شما همراه آن حرکت  به« برخط»برای خواندن از یک 
تواند انگشت اشاره  یا یک ابزار دیگر باشد. ولی می« برخط»را سریع تر ببیند.  هاکلمهکند و 

ک و ای چوب کوچبلند مانند خودکار یا یک مداد و یا یک تکه ای باریک وبهتر است از وسیله
توانید د و میشومانع دید شما نمی« برخط»یا از یک میل بافتنی استفاده کنید. بدین ترتیر  
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دلیل  کاربرد دست یا انگشت به جز در مواقع لزوم را به آسانی مشاهده کنید. به همین هاکلمه
 کند.ان و حجم دست  حوزه بینایی شما را محدود میمناسر نیست زیرا ضخامت انگشت

مزایای زیادی دارد ازجمله عوامل محدودکننده سرعت مطالعه را از بین « برخط»استفاده از یک 
 2شود.برد و باعث تمرکز حواس میمی

 «برخط»روش استفاده از 

 یر ضروری است:خوانی رعایت اصول زهای روانو اجرای تمرین« برخط» هنگام استفاده از

« برخط»را زیر اولین کلمه سطر اول قرار دهید تا آخر سطر حرکت دهید سپس «برخط» -2
اول سطر دوم قرار دهید تا آخر  یرا بر دارید مستقیم به اول سطر دوم ببرید زیر کلمه

 سطور بعدی را به همین روش ادامه دهید.  و سطر ادامه دهید

برای افزایش حوزه دید سانتیمتر باشد که  32 الی 42فاصله کتاب تا چشم باید   -1
 کنید.سانتیمتر به آن اضافه  22حدود  توانیدمی

درجه بنشینید و روی کتاب خم نشوید و روی صندلی  82ی پشت میز راست با زاویه  -4
 لم ندهید تا بتوانید به راحتی نفس بکشید.

یر یر کنید و تصورا تعق« برخط»سرتان را ثابت نگهدارید و با حرکت چشم حرکت   -3
 را ببینید.« برخط»باالی  یهاکلمه

 حرکت دهید. هاکلمهرا زیر تمام خطوط و « برخط» -5

ز راست به چپ در متون فارسی و از چپ به راست در متون انگلیسی و ارا «برخط» -5
 دهید.حرکتریاضی

 را نرم و روان  زیر همه خطوط حرکت دهیدا ضربه نزنید و توقف نکنید.« برخط» -6

 نشود.  حرکت دهید تا روی کتاب خط کشیده را با فاصله روی کتاب« برخط» -8

 

 

                                           

  های داعبردی مطالعت    مهاعت »و  « ف کن ت هخکانی و تقکیت حافظت    »برای اطالعات بیشتتترر ع کن د یه بت درا      1 

 مکلف از آثاع« مؤثر



  00                                                مقدمات خواندن     

 ی سنجش سرعت مطالعه با نحوه آشنایی

شمارش تعداد    شده در هر  یهاکلمهسرعت مطالعه با  سبه می  خوانده  شود بدین  دقیقه محا
نمایید به خواندن  کنید و از ابتدای متن به مدت چند دقیقه شووروعصووورت که متنی را انتخاب 

 کنید تعداد سطرهای خوانده شده در آن زمان ضرب     یک سطر را شمرده و بر   یهاکلمهسپس  
وانده خ یهاکلمهاید تقسوویم کنید  تعداد هایی که مطالعه کردهحاصوول ضوورب را بر تعداد دقیقه
 شود.شده در یک دقیقه مشخن می

= سرعت مطالعه در یک دقیقه
× تعداد سطرهای خوانده شده هاکلمه در یک سطر تعداد 

(دقیقه) زمان
  

 باشیدسطر از متن را خوانده  52ید اهای که مطالعه کرددقیقه 5مدت  برای نمونه اگر شما در
 گردد.کلمه باشد سرعت مطالعه شما به نحو زیر محاسبه می 21و هر سطر دارای 

سرعت مطالعه شما در دقیقه =
06 × 21

5
= 211 

 محاسبه سرعت مطالعهچند نکته در مورد 

 یهامهکلتر محاسبه کنید تعداد ی خوانده شده را دقیقهاکلمهاگر خواستید تعداد  -2
یک  یهاکلمهمتفاوت را بشمارید سپس آن را بر سه تقسیم کنید تا تعداد سه خط 

 خط مشخن شود.
 های نیمه را یک خط کامل محاسبه کنید.خط  -1
 را یک کلمه محاسبه کنید.« که» و« با»   «در» کوچک مثل یهاکلمه -4
 را دو کلمه محاسبه نمایید. « روح افزا »مرکر مثل  یهاکلمه -3
شود زمان تمرین را یک دقیقه انتخاب کنید تا با ضرب نمودن تعداد پیشنهاد می  -5

شما در یک  ییک سطر در تعداد سطرهای خوانده شده سرعت مطالعه یهاکلمه
  دقیقه مشخن شود.

دن شامل خواندن با صدا و وه خوانودا نیست بلکودن با صوخوان  واندنوور از خومنظ -5
شود.خوانی میچشم



 

  اول درس

 پرچم                        1آزمون خواندن 

 داد.یموزید و پرچم زیبای ایران را تکان تابید، نسیم آهسته میآفتاب قشنگ صبحگاهی می

 .کنمبار با دقت به پرچم نگاه می پدرم وقتی دید که من هر

 «.دانی پرچم برای چیست؟امین جان، می» پرسید:

 «.نه» گفتم:

 «ی آزادی و سربلندی یک کشور است. هر کشور یک پرچم دارد.پرچم نشانه»پدرم گفت: 

 «پدرجان چرا رنگ پرچم کشورها با هم فرق می کند؟»گفتم: 

هرکدام از رنگ های پرچم نشانه ی چیزی است مثال پرچم ایران سه » :جواب دادپدرم 

ی صلح و دوستی و رنگ سرخ رنگ سفید نشانه رنگ سبز نشانه سرسبزی، رنگ دارد.

 « .ی دفاع از میهن و آزادی آن استنشانه

 «یست؟ی وسط پرچم چپدرجان، نشانه» من دوباره به پرچم نگاه کردم و پرسیدم:

ی خون شود. گل الله نشانهی اهلل است که به شکل گل الله هم دیده میکلمه» گفت:پدرم 

 «.شهیدان است

در این هنگام از پدرم خداحافظی کردم و وارد حیاط مدرسه شدم پرچم قشنگ ایران امروز 

کردم آن را بیشتر از گذشته دوست دارم و مثل هر ایرانی برایم زیباتر شده بود. احساس می

          برم.از تماشای آن لذت می دیگر،

 )کتاب فارسی دوم دبستان(          

 درست، نادرست

 ی سرسبزی کشور است.رنگ سرخ پرچم ایران نشانه -2
 ی کشورها سه رنگ دارد.پرچم همه -1
 .ی آزادی و سربلندی هر کشوری استپرچم نشانه -4


