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باسمه تعالی
   خوانــدن یکــی از پیشــرفته تریــن و پیچیــده تریــن توانایــی هــای ذهنــی انســان اســت. خوانــدن یکــی از مهــارت هــای مهــم زبــان 
اســت. خوانــدن یــک نیــاز ضــروری و مهــم بــرای انســان امــروزی اســت. یــک زندگــی متعــادل بــدون داشــتن توانایــی در مهــارت 

خوانــدن بــه نــدرت قابــل تصــور اســت. 
    در دنیــای پیچیــده ی امــروزی »ســواد خوانــدن« از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. چنانچــه یــک دانــش آمــوز نتوانــد در زمینــه ی 

خوانــدن مهــارت الزم را کســب کنــد، موفقیــت وی در هــر دوره ی تحصیلــی بســیار انــدک خواهــد بــود.
خواندن دارای هدف های متعددی است که اینک با برخی از آن ها آشنا می گردید: 

    کسب دانش و اطالعات متنوع
     ایجاد عالقه به خواندن سایر کتب و مطالب نوشتنی
     گسترش خزانه لغات و پویش ذهنی، تفکر و تخیل 

     آشنایی با ویژگی های اجتماعی، فرهنگی، اخالقی و ایجاد سازگاری با آن ها
     پرورش ذوق،  عواطف و احساسات از طریق لذت بردن از خواندن

     رسیدن به خود شکوفایی و خلق آثار بدیع )شعر، نثر، فلسفه و سایر علوم(
از حیث روانشناسی، در خواندن دو عمل ذهنی صورت می گیرد. 

ب- تداعی معانی و درک پیام  الف- بازشناسی یا رمزگشایی  
مســلما هــدف دوم یعنــی درک و فهــم از خوانــدن مهمتریــن اصــل در خوانــدن اســت در غیــر ایــن صــورت خوانــدن از ارزش و 

اعتبــاری برخــوردار نخواهــد بــود.
     نوآمــوزان در پایــه ی اول ابتــدا رمزگشــایی مــی کننــد و بــا عمــل درک پیــام چنــدان مهــارت ندارنــد. بنابرایــن معلم وظیفــه دارد 
بــه جهــت آشــنایی هــر چــه بهتــر درک و فهــم از راه خوانــدن دانــش آمــوزان را بــا شــیوه هــای متعــدد ســواد خوانــدن نیز آشــنا کند. 

سطوح زیر مشخص می کند که سوادآموز برای رسیدن به سطح مطلوب از خواندن، این مراحل را طی می کند: 
۱- مرحله ی ایجاد آمادگی و تقویت پیش نیازهای خواندن )دوره ی پیش دبستانی(

۲- مرحله ی آغاز خواندن )روان خوانی( در پایه ی اّول دبستان
۳- مرحله ی توسعه ی خواندن )از پایه ی دوم دبستان به بعد(

۴- مرحله ی توسعه و پیشرفت در خواندن )در دوره ی دبیرستان(
۵- مرحله ی استقالل در خواندن )دبیرستان به باال(

    ایــن کتــاب بــا رویکــردی »آموزشــی« و »درمانــی«٬ در ســه بخــش تنظیــم و تألیــف گردیــده اســت تــا تجربــه ای نــو و مفیــد را 
در اختیــار ســوادآموزان کشــور قــرار دهــد.

بخــش اول کتــاب شــامل: تصویــر واژه هــا، هجاهــا و کلمــات کلیــدی و پرکاربــرد و پایــه بــرای خوانــدن و فهمیــدن اســت. چــرا کــه 
هــر متــن مجموعــه ای از جمــالت و جمــالت مجموعــه ای از واژه هاســت. چنانچــه واژه ای قابــل فهــم و خوانــدن نباشــد کل جملــه 

و ســپس متــن قابــل فهــم و خوانــدن نخواهــد بــود. 
از طرفــی هجاهــا نقــش مهمــی در شناســایی و ســرعت در خوانــدن کلمــه هــا دارد لــذا وجــود ایــن هجاهــا )بــه ویــژه ســه آوایــی( کــه از 

مقدمــــــهمقدمــــــه
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اصــل جفــت هــای کمینــه و خصوصیــات جانشــینی زبــان تبعیــت کــرده اســت، ســرعت خوانــدن را در مراحل بعــدی تامین مــی کند. 
تســلط ســواد آمــوز بــر ایــن هجاهــا کــه بــه شــکل هــای مختلــف و روش هــای جهانــی تنــد خوانــی آمــده اســت، موجــب کاهــش 

اشــکاالت خوانــدن در بخــش دوم مــی شــود. 
   توجه و تمرین بر روی این بخش نیز مورد تاکید است. اگرچه هر دو بخش مکمل یکدیگر هستند. 

بخــش دوم کتــاب شــامل: داســتانک هــا، قصــه هــا و حکایــت هــای پندآمــوز، شــیرین، جــذاب و در عیــن حــال ســاده اســت کــه بــا 
 )PIRLS بــن مایــه ی فلســفی و بــا شــیوه ای خــاص و براســاس مهــارت هــای ســواد خوانــدن )مطالعــه بیــن المللــی آزمــون پرلــز
آمــده اســت. ایــن قصــه هــا چــه از نظــر تکنیــک و چــه از حیــث آموزشــی و تصویرگــری بســتر مناســبی را بــرای »خوانــدن« و 

»فهمیــدن« ایجــاد مــی کنــد. 
بخــش ســوم کتــاب شــامل:  مطالــب مفیــدی اســت کــه در حــوزه ی ســواد خوانــدن و اشــکاالت آن، همچنیــن راه کارهای مناســب 

و مؤثــر در خوانــدن را بــه شــما ارائــه مــی دهــد.
توصیه های زیر سواد آموزان را در استفاده ی هر چه بهتر از این کتاب آماده می کند:

۱- مخاطبین این کتاب در مرحله ی نخست کلیه ی نوآموزان پایه ی اول دبستان است که پس از پایان یافتن حروف الفبا می توانند  
مهارت سواد خواندن را توسعه بدهند و از مرحله ی ابتدایی و محدود به مرحله روان خوانی و درک از خواندن گذر کنند.

۲- چنانچه از این کتاب در کالس و به صورت جمعی استفاده گردد، بهتر است بخش اول را به صورت جامع تر و بخش دوم را به 
صورت حرفه ای دنبال کنند. ضمن آن که آموزگاران محترم وقت را به گونه ای تنظیم کنند تا بتوانند کل مطالب کتاب را به طور 

کامل تا پایان تعطیالت به اتمام برسانند.
۳- به منظور خوانایی هر چه بهتر خطوط، از دو نوع خط رایج در کتاب های درسی استفاده شده است.

۴- هدف از ارائه ی قصه ها تنها لذت بردن از خواندن آن ها نیست بلکه هدف ابزاری مناسب برای عالقه مند ساختن به سواد خواندن و 
بهره بردن از تکنیک های آن است که بعد از هر متن قصه تنظیم و ارائه گردیده است. 

۵- این کتاب به کلیه ی دانش آموزان عادی و آن دسته از دانش آموزانی که در خواندن دچار مشکالت یادگیری هستند )نارسانا 
خوانی و اختالل دارند( توصیه می گردد. 

۶- چنانچه دانش آموز در خواندن متن ها مهارت الزم را نداشته باشد، توصیه می گردد بخش اول کتاب را دوباره کار کنید.
7- بخش دوم این کتاب که در واقع بخشــی پراهمیت اســت، حرکتی مســتقل را برای روان خوانی و مهم تر از آن درک و فهم از 

ســواد خواندن را دنبال می کند.
در این بخش هر داستان شامل یک متن به همراه  تصویر آن و فعالیت های تکمیلی است که کمک بسیار بزرگی به یادگیری مهارت 

سواد خواندن می کند.
8- استمرار در خواندن٬ خواندن را روان و لذت بخش می کند لذا توصیه می شود مطالب خواندنی چند بار خوانده شود.

9- پیشنهاد می گردد مطالب بخش سوم کتاب را با دقت و وسواس بیشتری مورد مطالعه قرار دهید چرا که این مطالب کمک مفیدی به 
یادگیری های نوآموز می کند.

    کتــاب حاضــر کــه حاصــل تجربیــات چندیــن ســاله ی مؤلــف مــی باشــد تالشــی اســت ســازمان یافتــه کــه بــا توجــه بــه نیــاز 
مبــرم ســوادآموزان کشــور بــا ریزبینــی و اوصــول علمــی تدویــن گردیــده اســت. امیــدوارم ایــن کوشــش ناچیــز مــورد توجــه اولیــا 
و آمــوزگاران قــرار گیــرد و بــرای دانــش آمــوزان ایــن کشــور پهنــاور ســودمند افتــد. آن هــم در عصــری کــه کودکانــش دیگــر 

بــه خوانــدن کتــاب چنــدان عالقــه ای نشــان نمــی دهنــد و تلویزیــون و پــارک و تفریــح را بــه  خوانــدن ترجیــح مــی دهنــد.
درپایــان جــا دارد از خانــم هــا  صفــورا بابالــو و ملیحــه جاللــی افشــار کــه در همخوانــی و بــاز خوانــی کتــاب مســاعدت کردنــد، 

همچنیــن اســتاد گرامــی آقــای فراســتی کــه در ویرایــش آن همــت کردنــد، نیــز تشــکر کنــم.                                     
 در بخش پایانی کتاب در این مورد به تفصیل مطالبی آمده است.                                                                                                                      فروردین 9۶ - محّمد مهدی بامشاد
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بخش اول 

روان خوانی 
)آموزش مقّدماتی سواد خواندن(

مقدمه بخش 1
   دنیــای ارتباطــی کــودکان بــا خوانــدن کلمــات آغــاز مــی شــود و مهــارت نوشــتن آنــان نیــز 

بــا خوانــدن شــروع مــی شــود. خوانــدن و نوشــتن آغــاز بصیــرت و شــناخت انســان هاســت.
خواندن از چه زمانی آغاز می گردد؟ چرا و چگونه باید به یادگیری خواندن کمک کرد؟

   کــودکان قبــل از ورود بــه دبســتان بــا روش هــای آوایــی و کّلــی زبــان و از طریــق تصویــر خوانی 
بــا خوانــدن آشــنا مــی گردنــد. ســپس در دوره ی دبســتان بــه ویــژه کالس اّول بــا آموزش های رســمی 

خوانــدن یعنــی نشــانه هــا٬ هجاهــا و کلمــات فارســی آشــنا می شــوند.
    آن چــه در شــروع خوانــدن مــی توانــد بــه توانایــی فــرد در رمزگشــایی و فهمیــدن کمــک کنــد 
عوامــل متعــددی اســت کــه مهــم تریــن آن فرآینــد شــکل گیــری خوانــدن٬ تســلط بــر نشــانه هــا و 

هجاهــا و ســرعت در درک و پــردازش واژه هاســت.
     بخــش هــا و کلمــه هــای آمــده در ایــن بخــش بــه خوبــی مــی توانــد ســواد آمــوز را بــرای 
ــی را از  ــای ادراک ــد و خطاه ــده کمــک کن ــی در آین ــرای روان خوان ــر ب ــر چــه بهت عملکــردی ه

ــل برســاند. ــه حداق ــات مناســب ب ــق تمرین طری
     در بخــش اّول ســوادآموز یــاد مــی گیــرد چگونــه دو یــا چنــد هجــا را بــا هــم و بــا ســرعت 
هــر چــه بیشــتر بخوانــد. چگونــه چشــم خــود را از روی کلمــات بــردارد و چگونــه بــه معنی عبــارت ها 

پــی ببــرد.
      همچنیــن آشــنایی ســوادآموز بــا کلمــات اســتثنا٬ هــم آوا٬ هــم نویســه و کلمــات مرکــب، یکــی از 
امتیــازات مهــم ایــن بخــش اســت کــه بســتر مناســبی را بــرای فصــل بعــدی بــه خوبــی فراهــم مــی کند.

      توصیــه مــی گــردد ایــن قســمت را بــا وســواس و زمــان بیشــتری دنبــال کنیــد تــا ســواد آمــوز 
در بخــش بعــدی )خوانــدن متــن هــا( دچــار مشــکل جــدی نشــود.
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- در مرحلــه اول همزمــان کــه نوآمــوز بــه شــکل نــگاه مــی کنــد بــه نــام آن هــم نــگاه مــی کنــد. در مرحلــه دوم شــکل 
را بپوشــانید تــا فقــط کلمــه را بخوانــد. 

- در تمرین دوم نوآموز باید اسامی شکل های باال را در پایین پیدا کند، بخواند و دور آن ها را خط بکشد.

اَسب

ایرانی
اُردک

ایران

آسمان

اَبر

اُتوبوس

اُستاد

ایمان

 اِستکان

 اِمروز اِستخر جارو آب

آلبالو آتش

 آتش آباُتوبوساُردک

 اِستخر اِستکاناَبراَسب

آلبالو جاروایمانایران

بخوان
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      اســتفاده ار تصویــر واژه هــا بــه نوآمــوز کمــک مــی کنــد تــا گام بــه گام خوانــدن را بــا لــذت بیشــتری تجربــه کنــد و او را بــه 
خوانــدن مســتقل ترغیــب نمایــد. در ایــن صفحــه بــه ترتیــب زیــر عمــل کنیــد:

- ماننــد صفحــه اول، ابتــدا بــه تصاویــر ســپس همزمــان بــه کلمــات زیــر آن هــا هــم توجــه شــود. ضمــن آن کــه بهتــر اســت از 
تکنیــک خــط بــردن )بــا انگشــت یــا خــط بــر( اســتفاده شــود تــا بــه ســرعت خوانــدن نیــز کمــک کنــد. 

- در مرحله بعد از وی بخواهید به صدای آخر سپس اول هر کلمه توجه کند و آن صدا را بلند بگوید.
- در مرحله بعد روی شکل ها را بپوشانید تا فقط کلمات را بخواند.

- در مرحله بعد که روی شکل ها را پوشانده اید، از وی بخواهید کلمات مدنظر شما را سریع پیدا کند.

سبدبارانباباآب

بادکنکستارهمیززنبور

خروسکیفسگتوپ

ماهپنجفیلقایق

بادامسینیموشسوت

بخوان


