
 

لف : ملیحه قدرت پناهؤم

 دفتر مشق سایه به سایه

ل دبستان (وّ)مبتنی برآموزش نگاره ها همگام با کتاب فارسی ا

از ویژگی های این اثر :

مبتنی بر تکالیف مهارت محور 

 مبتنی بر اصول روانشناسی کودک 

 منطبق با تکالیف عملکردی 

 بر اساس مفاهیم تربیتی درهم تنیده با مطالب آموزشی 

ل منطبق با بودجه بندی کتب درسی پایه ی اوّ  

ل همگام با اهداف آموزش مهارت های زندگی پایه اوّ  

 یادگیری نگاره ها در قالب بازی بر پایه ی نظریه ی بازی و یادگیری 
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:همکاران محترم و اولیای گرامی 

اولیاء ارجمند مبنی بر ی مکرر عده ای از همکاران عزیز وبه لطف خداوند متعال و در پی درخواست ها

ل که در برگیرنده ی نشانه های پایه ی اوّنگاره ها ودر خصوص آموزش تالیف مجموعه ای جامع و کامل 

لین مجموعه آموزش نگاره آموزش های در هم تنیده مطالب آموزشی و پرورشی باشد ، تصمیم به چاپ اوّ

گرفتم امید است توانسته 2شانه به شانه و آموزش نشانه ها تحت عنوان 1ها تحت عنوان سایه به سایه 

و موجبات رشد و پیشرفت هر چه بیشتر نوگالن عزیزمان را م انتظارات شما عزیزان را برآورده کرده باش

فراهم آورده باشم. 

 اهداف از تالیف این مجموعه : 

قویت مهارت های دست ورزی دانش آموزان با قرار دادن تمرین های متنوع ت 

مزایای این نوع تمرین عبارتند از :

افزایش کنترل عضالت دست و تقویت حرکات ظریف انگشتان  

حرکتی ) چشم و دست ( –افزایش تمرکز و هماهنگی دیداری  

ثر در رفع مشکالت بد خطی مؤ 

شروع نوشتن  کمک به آمادگی نو آموزان برای  

،توانایی ها و گاه  نسبت به ویژگی ها ، روحیات م ت شناخت همه جانبه ی معلّا نظر به اهمیب       

دانش آموز در بدو راه ، با بهره گرفتن از علم روانشناسی دو تست کاربردی متناسب وهدفمند  مشکالت

در صورت  می توانندت که همکاران عزیز مطالب درسی در مجموعه لحاظ شده اس در خالل آموزش 

مک ک در مراکز مشاوره آموزش و پرورش  محترم مشاورر از تفسیر نتیجه تست از یشتبرای آگاهی ب لزوم 

بگیرند .

هاست.  1عنوان کتاب متضمن مفهوم سایه به سایه آمدن معلم با نو آموز در نگارش صحیح نگاره 
ها ، دانش آموز در آموزش نشانه ه به شانه متضمن این معناست که بععنوان شان هی سایه به سایه ی معلم در آموزش نگاره  همرا د از 

ها شانه به شانه ی معل  م پیش می رود. 2 
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کی از اهداف آموزش و پرورش ابتدایی آموزش مهارت های زندگی در کنار آموزش مطالب درسی ی       

ة ی ازمفاهیم  مهارت های زندگی پاینگاره ، یک 4است ، در مجموعه ی پیش رو تالش شده بعد از هر 

رحله ارزیابی می شود . مرحله م رائه شود که تکلیف دانش آموزدر دوا های هدفمند ل به صورت نقاشیاوّ

طراحی داستانی مرتبط با موضوع و ارائه ی آن در کالس در جمع  حله ی دوممیزی و مررنگ آل اوّ

مهارت های سخن گفتن و پرورش قوّه  پرورشه بر دوستان و نقد و بررسی آن . هدف از این تمرین عالو

ی اعتماد به نفس دانش آموز است .

محور : در این دسته تکالیف تالش شده دانش آموز برای حل تمرین بهره گیری از تکالیف عملکرد  

آموزش مطلب گردد. به چالش کشیده شود و به صورت عملکردی درگیر 

م لحاظ گردیده است که با نظر نگاره یک صفحه برای تکلیف پیشنهادی معلّ 4در پایان آموزش هر      

ه ه ببه احترامی که برای همکاران گرامی قائل هستم می توانید در این صفحه در صورت لزوم وبا توج

نظر بپردازید.  به ارائه ی تکلیف مدّ موزی خاص ،نیاز و شرایط کالس یا دانش آ

بهره گیری از تکالیف مهارت محور : همانطور که همه ی شما عزیزان واقفید بهترین آموزش ها در     

دوره ابتدایی  ،آموزش هایی است که به تقویت مهارت هایی در دانش آموز منجر شود .در مجموعه ی 

.یرد این هدف را در بر می گ در قالب انجام یک فعالیت مهارتی ، حاضر دسته ای از تکالیف

همانطور که مستحضرید در آموزش نگاره ها استفاده از تصاویر کتاب برای تدریس کلمه های هم       

ذا با ثر است لی کلمه ، در آموزش بسیار مؤو هم پایان ،آموزش تصویری همراه با آشنایی با شکل کلّ آغاز

ی وعه ی پیش روی شما تصاویره به اثر مثبت بازی در یادگیری بهتر مطالب آموزشی در پیوست مجمتوجّ

ه با توسعه و تعمیم حافظ نگاره های موجود درکتاب آورده شده است . تا دانش آموز بتواند مشابه تصاویر 

با نظر به دستور بازی که در پیوست کار ز هم جدا کرده و را ا تصاویرء با نظارت اولیا ی تصویری خود 

بازی شده و در قالب بازی به یادگیری بهتر و عمیق تر  ذکر گردیده است در محیط گرم خانواده سرگرم

مطالب بپردازد.

جمند و نوگالن عزیزمان قرار گیرد.امید است این مجموعه مورد توجه همکاران گرامی ، اولیاء ار

  این اثر را به همسر عزیز و  دختران خوبم ستایش ،یگانه و نگار تقدیم می کنم.

ملیحه قدرت پناه  
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  فرزند خوبم :

 بذر عمرم را در باغچه ی کالس زندگی به پایت می ریزم

باال روی. سبز شوی و بپیچی و ، بکشی وچون پیچکی کوچکتا جوانه بزنی ، قد   

 تا چشم در چشم خورشید رشد کنی و به کمال برسی.

 پس سایه به سایه ات می آیم تا هم سایه ام شوی

 آنگاه که قد کشیدی شانه به شانه ام خواهی آمد.

پرواز  و خواهم  زد بر دیوار زندگی تکیه ، روزی خواهد رسید که من چون درختی کهن و

دیروز را به نظاره خواهم نشست.ه ی همان کبوتر بچّمقتدرانه   

ملیحه قدرت پناه 

صات دانش آموز:مشخّ  

 نام :

 نام خانوادگی:

 نام آموزگار :

 نام کالس:

 نام دبستان:
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 سالم

است  رسهلین روز مدامروز اوّ،هم شروع شده در جنگل حیوانات فرزندم سال تحصیلی 

 .با وصل کردن خط چین ها هر کدام از حیوانات را در زنگ تفریح به دوستش برسان

زشیابیار  
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عزیزم با یک مداد رنگی مانند نمونه رنگ کن. 

ا

ت کن و نقطه چین ها را به هم وصل کن.به جهت فلش دقّ حاال  

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
ببینم.منتظرم خط زیبایت را  ، فرزندم بعد از انجام تمرین باال  

ا

ا

 وای چقدر دوست دارم تو تصویر یک آدمک را اینجا بکشی.
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 عزیزم با یک مداد رنگی مانند نمونه رنگ کن.

ت کن و نقطه چین ها را به هم وصل کن.به جهت فلش دقّ حاال  

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
 فرزندم بعد از انجام تمرین باال منتظرم خط زیبایت را ببینم.

ا

ا

رفی ل آدم بلشان مانند صدای اوّفرزندم نام تصاویر زیر را بگو و آن هایی که صدای اوّ

.عالمت بزن است را  




