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  :سخنی با اولیا و معلمان
 ؛ امالي فارسی استي هآموزان، مربیان و اولیاي عزیز با آن درگیر هستند، مسئل       ساله دانش یکی از موضوعاتی که هر    

 آمـوزش آن،  ي هعدم آگاهی از راهکارهاي ساد . العاده ظریف و تخصصی     موضوعی به ظاهر ساده، اما در حقیقت فوق       
 ي ههـا و بعـضاً عـدم اسـتفاده و یـا اسـتفاد       عدم اطالع از بعضی اختالالت رایج نگارشی و نیز ندانـستن راهکـار رفـع آن            

بر توان  مینظران،   وقت و استفاده از صاحب     مشکالتی است که با کمی دقت و صرف        ،نادرست از امکانات در دسترس    
 ي هعـ  آمـوزش و جام ي هناپذیري بر پیکـر   خسارات جبراندتوان میموارد فوق توجهی به  طبیعی است بی. ها فائق آمد    آن

  .وارد آوردهدف 
 آموزشی دکتر حسابی مأموریت یافت با اسـتفاده از تجـارب    ي  بر اساس موارد فوق، گروه تحقیق و پژوهش موسسه        

چنـد کوتـاه در      بتواند گـامی هر    تاهاي دیگران طرحی نو دراندازد        آموزشی مربیان خود و استفاده از تجارب و اندوخته        
گویی هوشـمند     با استفاده از این تجارب بود که سیستم دیکته        . ویژه در مقطع ابتدایی بردارد      رفع این معضل آموزشی، به    

 شاهد رشد چشمگیر ایـن توانـایی در   ،رو امید است استفاده از این شیوه و به کارگیري کتاب کار پیشِ         . نیز طراحی شد  
  .ت نفس آنان در آینده فراهم آید رشد فرهنگی و عزّي ز باشیم و زمینهآمو عزیزان دانش

  :ند ازا اهداف کاربردي این اثر عبارت
  ، مدرسه و یا هر مکان آموزشی دیگر امالي فارسی در منزلي قانهخالّهاي   استفاده از کاربرگ.1
  هر مکان آموزشی دیگر، مدرسه و یا  امالي فارسی در منزلي قانههاي خالّ  استفاده از تمرین.2
   جدول یادداشت لغاتی که نیاز به تالش بیشتر دارند.3
آمـوزان کمـک    تقویت امالي فارسی به دانـش   موضوع یادگیري و   تواند در  میهایی که     معرفی و استفاده از بازي     .4
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  .کند
ــه و جدیــد بــراي ســ    معرفــی و اســتفاده از سیــستم دیکتــه .5 ــزاري خالقان هولت کــار گــویی هوشــمند کــه خــود اب
توانند بـه تنهـایی از    میآموزان ابتدایی   دانشو کار با آن بسیار ساده است  ي  ه نحو .باشد می، اولیا و معلمان     آموزان دانش

  . براي اطرافیان خود نداشته باشندمزاحمتیآن استفاده کنند و 
نویسی نیز  اختالالت دیکته ي در تدوین کتاب حاضر از مطالب ارزشمند کتاب آقاي دکتر مصطفی تبریزي در زمینه           

هـایی بـراي تقویـت امـال          ی، تمرین سیتهاي سمعی، بصري، لمسی و جن       همچنین تالش شده از روش    . استفاده شده است  
نیز سعی بر این بـوده  . استفاده شود که با توجه به اختالف مراتب و جنسیت مخاطب بتواند براي همگان مفید فایده باشد  

 اضـافی بـه   ي هها انجام شود تـا مقـرون بـه صـرفه بـوده، هزینـ       اقل امکانات در دسترس خانوادهها با استفاده از حد   تمرین
 .خانواده تحمیل نشود
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 :مقدمه

 امال چیست؟ 

  .شود اي در امال به کار گرفته نمی  گفتار محاوره.گویند  را امال میانتقال عین کالم به نوشتار، آن هم نوشتار رسمی
  :اهداف اصلی امال

  هاي آوایی به نوشتاري  تبدیل نشانه:نویسی  درست-1
   ها   از نظر اندازه، فونت و فاصله بین کلمه: زیبا نویسی-2
  تمیز و زیبا مطابق با رسم الخط کتاب درسی  بدون غلط، : خوانا نویسی-3

  : قرائت امالي نحوه
د که متن را به دقـت گـوش دهنـد،    ها خواسته شو آموزان یک بار خوانده شود و از بچه         قبل از نوشتن دانش    متن امال 

  . با صداي رسا و شمرده خوانده شود متن امالبعد بدون آنکه چیزي بنویسند،
  .ها ضروري است ها و ترکیب  رعایت زبان معیار و تلفظ صحیح کلمه امالدر قرائت

  .شود توجهی می نویسی و بی این عمل موجب کندزیرا ؛از تکرار زیاد و غیر ضروري پرهیز شود
  .آموزان درست و دقیق بنویسند  عالئم سجاوندي توسط آموزگار بیان، تا دانش،گام قرائتهن

  . در پایان یک بار دیگر خوانده شودمتن امال
، تـا ارتبـاط معنـایی و    شود خوانده میمتن امال کلمه به کلمه قرائت نشود بلکه به صورت گروه کلمات به هم مرتبط     

  .رعایت شوددر متن انسجام کافی 
  : الزم استس از تصحیح امالپ

هـاي   هـا را در جملـه       بنویـسند و آن     طور صحیح و خوانا در پایان امـال        اند به  آموزان کلماتی را که اشتباه نوشته      دانش
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  .مناسب به کار ببرند
ه خـانواد  معنی، مترادف یا متضاد یا هم  همي در صورت امکان براي کلمه یا کلمات اشتباه نوشته شده یک یا دو واژه  

  .بیان گردد
هـایی کـه اشـتباه       و صورت صحیح کلمه    شود دیکته در دفتر مشق با رعایت حاشیه وعالیم سجاوندي پاکنویس            متن
  .نوشته شود با رنگ دیگر ، به منظور توجه بیشترشده،نوشته 

  .شود میي بهینه از این دفتر امال، نکاتی را متذکر  به منظور استفاده
ي کـار و بررسـی بـازخورد آن ضـروري اسـت،               یستم ارزشیابی توصیفی، ارزیابی نتیجـه     با توجه به اینکه در س     . الف

ها، نتیجه توسط ولی یا معلم تصحیح، پس از تعیینِ اشـتباهات، بـا اسـتفاده از           شایسته است بعد از انجام هریک از تمرین       
  .هاي خالّق برطرف گردد و مجدداً از آن لغات امال گرفته شود تمرین
آموزان و بهبـود رونـد آمـوزش امـال و نیـز امکـان انتخـاب اختیـاري معلـم              مندي در دانش    ایجاد عالقه به منظور   . ب

  .توان به صورت متنوع از انواع امال و تمرین استفاده نموده و رعایت ترتیب دفتر امال ضرورتی ندارد محترم، می
تـوان بـا     بلکـه مـی   . آموزان انجام شـود    ي دانش   ها به صورت کامل براي همه       همچنین ضرورت ندارد تمام تمرین    . ج

آموز، براي ایجاد توانمندي در امال و رفع یا پیشگیري از بروز اختالالت نگارشی، به صـورت متنـوع                  توجه به نیاز دانش   
  .ها استفاده نمود از بعضی یا تمام تمرین

ارشی، شرط الزم هست ولی کـافی  استفاده از این دفتر کار براي بهبود امالي فارسی و رفع اختالالت احتمالی نگ        . د
ي مستمر از دفتر امـالي خـالّق و پیگیـري اولیـاي گرامـی و نظـارت معلمـان محتـرم، نتیجـه                       در صورت استفاده  . نیست
  .در موارد خاص باید به مراکز مشاوره مراجعه نمود. یرتر خواهد بودچشمگ
هـاي درسـی مقطـع ابتـدایی      طابق با کتـاب گویی هوشمند، صداي معلم و م صداهاي ضبط شده در سیستم دیکته. هـ  

  .شود براي نوشتن امال از آن استفاده شود پیشنهاد می. باشد می


