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لف : ملیحه قدرت پناهمؤ  

 

 

شانه به شانهدفتر مشق   

ل دبستان ()مبتنی برآموزش نشانه ها همگام با کتاب فارسی اوّ  

از ویژگی های این اثر :   

 تدریس نشانه ها در قالب داستان 

 مبتنی بر تکالیف مهارت محور 

 منطبق با تکالیف عملکردی 

 بر اساس مفاهیم تربیتی درهم تنیده با مطالب آموزشی 

جه بندی کتب درسی پایه ی اول منطبق با بود  

ارائه ی امالهای متنوع در خالل آموزش نشانه ها بر اساس نظریه هوش های 

 چند گانه ی گاردنر

ر پایه ی نظریه ی بازی و یادگیریدر قالب بازی بنشانه ها و کلمات یادگیری   

 تلفیق تمرین های فارسی و ریاضی
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اولیاء ارجمند مبنی بر تالیف  ه ای از همکاران عزیز وی مکرر عدّبه لطف خداوند متعال و در پی درخواست ها        

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

لین مجموعه آموزش نگاره ها تحت عنوان سایه به سایه هم تنیده مطالب آموزشی و پرورشی باشد ، تصمیم به چاپ اوّ
زیزان را برآورده کرده م انتظارات شما عامید است توانسته باش.گرفتم 2شانه به شانه و آموزش نشانه ها تحت عنوان 1

 و موجبات رشد و پیشرفت هر چه بیشتر نوگالن عزیزمان را فراهم آورده باشم. 

 اهداف از تالیف این مجموعه :  

کتاب فارسی در قالب داستان هایی کوتاه به طوریکه در ذهن دانش آموز نمادی از هر  آشنایی با نشانه ها ی      

از این داستان ها می توان برای تقویت  باز شناسی آن نشانه به وی کمک گردد. نشانه ثبت گردد و در یاد آوری و

 مهارت های خوانداری مانند داستان خوانی استفاده کرد.

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

 آموزش مطلب گردد. کشیده شود و به صورت عملکردی درگیر 

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

در  ،آموزش هایی است که به تقویت مهارت هایی در دانش آموز منجر شود .در مجموعه ی حاضر دسته ای از تکالیف

 .هدف را در بر می گیرد  این قالب انجام یک فعالیت مهارتی ،

ارائه ی امالهای متنوع با توجه  به نظریه ی هوش های چندگانه ی گاردنر ونتیجه ی پژوهش اینجانب درباره        

میزان تاثیر گذاری بسیار زیاد بهره بردن از این روش ها در تقویت آموزش مفاهیم درس فارسی و مخصوصا درس امال 

این امال ها در قالب بازی های انفرادی و دسته جمعی طراحی گردیده است تا لذّت  بستان.ل ددانش آموزان پایه ی اوّ

 یادگیری را به دانش آموز منتقل کند.

که از پایه ای ترین دروس در پایه ی اوّل می  با استفاده از تمارین در هم تنیدهتلفیق آموزش فارسی و ریاضی       

ها استفاده از تصاویر کتاب برای تدریس کلمه های هم در آموزش نشانه د نطور که مستحضر هستیهما     . باشد

و هم پایان ،آموزش تصویری همراه با آشنایی با شکل کلی کلمه ، در آموزش بسیار موثر است لذا با توجه به اثر  آغاز

وجود متصاویر ی مشابه مثبت بازی در یادگیری بهتر مطالب آموزشی در پیوست مجموعه ی پیش روی شما تصاویر

ز را ا رتصاوی با نظارت اولیا با توسعه و تعمیم حافظه ی تصویری خود  درکتاب آورده شده است . تا دانش آموز بتواند

محیط گرم خانواده سرگرم بازی شود با نظر به دستور بازی که در پیوست کار ذکر گردیده است در هم جدا کرده و 

ه همکاران گرامی ، امید است این مجموعه مورد توجّمیق تر مطالب بپردازد.و در قالب بازی به یادگیری بهتر و ع

تایش ،یگانه و نگار این اثر را به همسر عزیز و  دختران خوبم سجمند و نوگالن عزیزمان قرار گیرد.اولیاء ار

 ملیحه قدرت پناه                                                                                                                   تقدیم می کنم.

                                                           
هاست.  1عنوان کتاب متضمن مفهوم سایه به سایه آمدن معلم با نو آموز در نگارش صحیح نگاره 

ها شانه ها ، دانش آموز در آموزش نشانه  هی سایه به سایه ی معلم در آموزش نگاره  همرا به شانه  عنوان شانه به شانه متضمن این معناست که بعد از 
  2ی معلم پیش می رود.
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 شانه به شانه ...                       

 سایه به سایه آمدم ، شانه به شانه ام بیا                                                    

 خسته مشو کودک من ، شور ترانه ام بیا                                                                                           

 سبز شو و بهار شو ، قد بکش و جوانه زن                                                    

 راغ مدرسه ، فصل جوانه ام بیا چشم و چ                                                                                        

 دست به دست من دهی ، مهر مهارتت کنم                                                 

 بهانه ام بیا  اوج بهانه ای ولی ، عشقِ                                                                                                  

 گرچه به رهگذار عمر ، پیر شدم نفس نفس                                        

 باز چو کودکی رها ، مهر،  روانه ام بیا                                                                                               

 

 

 ملیحه قدرت پناه

صات دانش آموز:مشخّ  

 نام :

ادگی:نام خانو  

 نام آموزگار :

 نام کالس:

 نام دبستان:

 سال تحصیلی :
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لفبا خوش آمدی .به پارک اَ فرزندم !سالم     

ه ی ما وارد می شوند آشنا شویم ، داستانی وز من و تو می خواهیم با نشانه های جدیدی که هر روز به پارک قصّاز امر

 زیبا درباره ی آن ها بشنویم و خواندن و نوشتن آن ها را یاد بگیریم.

 یکی بود یکی نبود.

صدای آواز گنجشک کوچولو را شنیدند  لفبا با هم قدم می زدند کهدر پارک اَ در یکی از روزهای خوب خدا دوتا برادر

ه ی ما یک کاله زیبا به عنوان هدیه برای آن ها آورده بود. امّا آن فقط یک کاله بود و آن ها دو نفر .گنجشک قصّ

اله زیبا . هر کس برنده شد صاحب آن کلفبا با هم مسابقه ی دو بدهند تصمیم گرفتند در محوطه ی پارک اَبودند پس 

د زودتر به ها که تالش بیشتری کرده بودربا صدای سوت گنجشک کوچولو شروع به دویدن کردند .یکی از براشود .برادر ها 

قرار شد برادری که برنده شده بود و کاله بر سر داشت همیشه خط پایان رسید و صاحب کاله زیبا شد .از آن روز به بعد 

بود. الفاسم این بَرادَرها ل .بیاید به جز اوّل کلمات بیاید و برادر دیگر بتواند هر جایی از کلمات اوَ  

.پس سعی کن زیبا اد می گیری ،نوشتن و خواندن آن ها را هم ی را شنیدیاین دو برادَر  ه یحاال که قصّ خوب عزیزم

 ) نوشتن را به صورت الگوی ریاضی با مداد های قرمز و سیاه لا غیر اوّو ل آ اوّیز بنویسی و آرام زمزمه کنی : و تم

 انجام بده .(

 آ

 آ

 ا

 ا

:رزشیابیاَ     

ل درس اوّ  
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لفبای قصّه ی ما را روشن کرد .م از پشت کوه ها باال آمد و پارک اَخورشید خانُ  

 دست وابتِدا داد و بیدار کرد .دو تا برادر، ل و اورا آرام تکاناوّآ ل رفت کنار تخت خواب آقا داداش یعنی غیر اوّا 

فبا لل از آقا داداش خواست تا با هم برای قدم زدن به پارک اَغیر اوّ اهم صبحانه خوردند .صورتشان را شستند و با 

ه حضور دو حرف جدید شدند که کنار هم روی بروند .آقا داداش هم قبول کرد .همینطور که در پارک قدم می زدند متوجّ

نید؟خشید می شود خودتان را معرفی ککمی جلو رفتند و سالم کردند .آقا داداش پرسید: بب نیمکت نشسته بودند.  

.خر ب آو آخر بـ غیر  بود ؛بِ ، اسم آن ها  ! دوستان جدید ما هم دو برادر بودند بله عزیزم  

قبول است امّا برادر من ": آخر گفت  بآخر خواست تا با هم کمی قدم بزنند . بل از برادر بزرگ یعنی اوّآ 

من می  "با عجله گفت : و ل خیلی خوشحال شدغیر اوّا "تا گم نشود .کوچک است باید یک نفر دست او را بگیرد 

نشانه های ما با هم دوست شدند و شروع به آواز  ، بعد از لحظاتی کوتاه" توانم با او دوست شوم و دست او را بگیرم .

 خواندن کردند .

زمزمه کن.آرام صدای هر کدام را  آن ها را زیبا بنویس و عزیزم حاال شکلِ  

ـ بب  

 بـ ب

(  اوّلین حرف کلمه ی باباست.  بـ )  فرزندم  

شاخه گل زیبا بکش 5برایِ تشّکر از زحمات بابای خوبت در گلدان روبه رو ،   

و نقّاشی زیبایت را به بابای مهربانت تقدیم کن.   
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پس همانطور که زیر لب زمزمه می  ملفبا بگیریرا در پارک اَ بو  آدو نشانه ی  رسیده تا جشن دوستیِ حاال زمان آن

  کنی آن ها را کنار هم زیبا بنویس.

 آب

 با

 بابا

 آبا

نند. پس لفبا گردش کحاال که نشانه ها با هم دوست شدند تصمیم گرفتند سوار قطار دوستی شوند و در پارک اَ ! خوب

دش بنشانیم.مانند نمونه هر بخش را در واگن خود و هر حرف را در صندلی خو کمک کن تا   

با با                           :با  با  

 

               

 آب : 

 آبا :

  

 

  ا  ا   بـ   بـ
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یک  ، لفبا آشنا شویم .برادر بزرگ که دیگر بزرگ شده بودمروز می خواهیم با دو برادر دیگر از اهالی پارک اَسالم عزیزم ! اِ

بزرگتر بود همیشه اوّل کلمات می آمد . کاله کج روی سرش می گذاشت و چون  

 و صدای آن ها را در می هنوز هم خیلی فضول بود او یک دفعه می پرید روی شانه ی نشانه های دیگرامّا برادر کوچکتر 

کوچک برادراوّل .   غیرِ  کوچک     و برادر اوّل بود اَ  برادر بزرگ ما که یک کاله کج روی سرش می گذاشت آورد .

به تنهایی نمی توانست جایی برود. ا باید روی شانه ی یک نشانه ی دیگر می نشست وحتم  

.ن ها را زیبا بنویسونشانه را آرام زمزمه کن و شکل آحاال نام این د  

 ا

 ا

 بـَ

    باَ

بـااَ  

                                          

 

 

 

  درس دوم

 اب
 اب

  با  ا
  اَبا
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