
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتنموزش هنر خواندن و آ

 

 

 

 

 

 خیاط -ص -ع   
 4931تیر ماه       

 

 



2 
 

 پیشگفتار 

 

بٍ َز بی سًاد در مذت پاوشدٌ ريس آمًسش ، اشساختار بیص اس َشار سالٍ با را می تًان سبان پارسی 

 داد. 

 اب َیچ پیًوذیافشایص یافتٍ است  باسگطت بی سًادی،  بی سًادی، افت تحصیلیدر سالُای اخیز اگز 

آمًسش  ريشاس درست  بزداضت وادر مطکل ایه پایٍ ي اساس  .وذاردپارسی سبان وخستیه ساختار 

در جمعیت دفاع اس کًدکان  کزداروکًیايران  سال گذضتٍ بٍ کمک پىجدر کٍ  است هي وًضت ذنخًاو

  .است اس سز راٌ بزداضتٍ ضذٌپیمان  َم  ي سایز مزاکش "پاسگاٌ وعمت آباد"کار ي خیابان

در حصار بی سًادی  افسزدٌتمامی عشیشاوی کٍ  تزاوٍ ای بز لب ي دلی پیطکص ضیًٌ ريش آمًسش ایه 

 داروذ.

 

 خیاط -ظ -ع                                                                                                                    
 4931تیز ماٌ         

 
  

 

 

 کلید واژه:

 

 نشانه = الفبا = ب، پ، ت، س...  

 آوا = صدا = اَ، اُ، ای، او...  

 گروه دوم نشانه ها = ظ، ص، ع، ق، ح ...  
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  مبانی آموزش:           -1

 خوانش و نوشتار به زبان مادری مهارت نام دارد.  -1           

 آموختن هنر خواندن و نوشتن مانند تمام هنرها اکتسابی است. -2          

 آموزش با کمیت، کیفیت، سن، دایره واژگان شنیداری زبان مادری هنرجو هم آهنگ می شود. -3          

 برای افراد بیش از ده سال آموختن خوانش مقدم بر نوشتار است. -4          

 (1334 تیر ماهنگارش، هفتمین )بیست و سه کتاب  و   1334لوح خوانش تیر ماه این نوشته بر اساس  -5          

 نوشته  ، صفحه بندی و منتشر شده است. 

 تعیین سطح هنر جویان. -2

 

 کسانی که  توانایی خواندن و نوشتن ندارند به سه گروه تقسیم  می شوند: 

 هنرآموزان بیش از شش سال و نیم با بهره هوشی بیش ازهفتاد. -گروه یک     

 هنرآموزان بیش از هفت سال با بهره هوشی بیش از هفتاد. -گروه دو     

 هنرآموزان بیش از ده سال تا... با بهره هوشی بیش از هفتاد.   -گروه سه     

 

 مدت زمان آموزش. -3

 

 نفر در چهار سال گذشته نشان داده است که:  0388نوشتن به بیش از  آمار آموزش هنر خواندن و    

 جلسه )دو ماه( آموخته اند. 128: با بهره هوشی هفتاد، خوانش و نوشتار را در  یک و دودر گروه سنی           

 وانش و نوشتار را تا          در سی جلسه )پانزده روز( می توانند مبانی خ 08: با بهره هوشی بیش از  سهدرگروه سنی           

 سطح سوم دبستان در این مدت به خوبی بیاموزند.          
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 واژگان آموزشی در گروه های سه گانه. -4

 تعداد واژگان هر دوره آموزشی:   

 واژه. 1088کتاب اول؛ برای کودکان بیش از شش و نیم سال ، شامل لوح خوانش و   -گروه یک          

   واژه. 3688کتاب اول و کتاب دوم برای افراد کمتر از ده سال  شامل لوح خوانش،    -گروه دو          

 کتاب اول، کتاب دوم و کتاب سوم برای آموزش افراد بیش از ده سال، شامل لوح خوانش،    -گروه سه          

 واژه.    0288                         

 

 .*آموزش لوح خوانش -5

 

  **.آموزش داده می شودنشانه ی زبان پارسی  22لوح خوانش، آؼاز در 

 .ی -ه -و -ن -م -ل -گ -ک -ؾ -غ -ش -س -ژ -ز -ر -د -خ -چ -ج -ت -پ -ب                      

 ***.شودبرای هنرجویان بلند تلفظ و تکرار  هانشانه 

زبانهای رایج در ایران برخی از  .انه ها انجام می شودادای مخرج نشتشخیص قدرت شنوایی و قدرت به علت  عملاین  

 هستند. ... ،غ  ه، خ، پ، ؾ، ژ فاقد مخرج هایی مانند

 

 ادای نشانه ها: -6

 

 نخست هر یک از نشانه ها به تنهایی خوانش می شود و از هنرجو خواسته می شود آن را تکرار کند. 

. با این داد می شودآموزش به او کر و الل ها  روشتا از نشانه ها را ادا کند، به چند هنرجویی نتوانست یکی یا چنانچه 

مشکل ی که تفاوت که کر و الل ها چون شنوایی ندارند، از طریق شمع و آینه این عمل صورت می گیرد، اما هنرجوی

 شنیداری و گفتاری ندارند، از طریق بازدم و کؾ دست این کار انجام می شود.

---------------------------------------------- 

  براساس فرهنگ لؽات دبستانی، تالیؾ گیتی شاکری ، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. * 

 می شوند.  ادا همه ی نشانه های زبان پارسی با آوا )اِ(** 

 واژگان که ابتدا آن دسته از مبنای آموزش براین است را به هنرجویان آموزش می دهیم. « ه»و یک « ت»، یک «غ»، یک «س»، یک «ز»یک  آؼاز آموزش هنر خوانش در  ***

در زبان عربی هر کدام  در حالی که ؛با یک مخرج ادا می شوند همهداریم که هر « ظ -ض -ذ -ز»ر زبان پارسی چهار د. داده شودو آواهایی را که بسامد بیش تری دارند، آموزش 

) نشانه هایی که در زبان پارسی است. در این مرحله استثناءها از نشانه ها که شنونده می داند مخرج ادا شده مربوط به کدام یک ای هستنددارای مخرج ویژه  ها «ظ -ض -ذ -ز»از 

« ز»با  واژه 3363 واژه در حافظه ی شنیداری خود دارد که از این تعداد  4888ده ساله حدود چرا که هر کودک مانند: ز؛ ذ؛ ظ ؛ آموزش داده نمی شود؛  دارای یک مخرج هستند(

 نوشته می شود.« ظ -ض -ذ» واژه با  30و تنها نوشته می شود 
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را به او بدهیم؛ کافی است از او « ه»را نداشت، می توانیم از طریق بازدم و کؾ دست « ه»اگر هنرجویی مخرج ادای 

بعد از چند بار «. ه»نفس خود را خارج کند و بگوید  به شدتکؾ دستش را جلوی دهان خود قرار دهد و خواسته شود 

 تکرار این عمل، از او پرسیده شود که نفست به کؾ دستت خورد یا نه؟

را به او داد و یا می توان از او « ژ» *را نداشت، می توان از طریق ماشین بازی« ژ»اگر هنرجویی مخرج ادای 

 تمرین کند.  که آوایش خشیمانی است را« ژ» اژهو هداخواست که دندان های خود را روی هم قرار د

 

 : نشانه و کد نشانه -7

 انجام می شود: نشانه و آوا در پنج مرحلهآموزش هنر خوانش 

  باصدای بلند. ( تلفظ) نشانهادای ومعرفی نشانه  نشان دادن و: یک           

 .هنرجویانتمام : تکرار نشانه از سوی دو            

 سوی آموزگار.ز د نشانه برای نشانه ی مورد نظر اا انجام کُ بتعریؾ یک داستان  سه :             

 .آموزگارچهار: اجرای نمایشی کد نشانه و ادای مخرج آن با صدای بلند از سوی          

 پنج : اجرای حرکت نمایشی کد نشانه همراه با گفتار نشانه.          

 

 نشانه ، آوا، ترکیب نشانه و آوا.  لوح خوانش -8

 لوح 4صفحه

 «ب»

می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند  چند بار تکراربلند  با صدای را نشان می دهد و« ب»ب: آموزگار 

 بار تکرار می شود. 

 «: ب»کد نشانه  تعریؾ داستان

آبکش می کنن  ومی جوشونن بعد که جوشید اون . قابلمهدیگ، یا ریزن تو  سفیده، مامانا می ه ،ریز شاون چیه که دونه ها

بعد هر کی بشقابشو میده  .ن میارن سر سفرهنَ بعد میذارن دم بکشه؟ وقتی آماده شد یه خورشت خوشمزه هم درست می کُ 

  اون ی از اون خورشت خوشمزه می ریزه رو مالقه همیک  ،می ریزه تو بشقابش هاز اون سفیدبا کفگیر  . مامانممامان

------------------------------- 

به چپ حرکت می کند. فرمان را مانند  راننده ها  در ماشین بازی ، یک نفر راننده است. به عنوان مثال آموزگار راننده می شود و هنرجویان پشت سر او به صؾ می ایستند. راننده *

توانایی ادای از هنرجویی که  پایانؼیژ... ؼیژ... ؼیژ و هنرجویان هم این کلمه را تکرار می کنند. در   صدا در می آورد، ،مانند تایرهای ماشین که سرپیچ. و راست می چرخاند 

« ژ»را به هنرجو می دهیم و او دیگر می تواند « ژ»به این ترتیب  ژاکت و ... -ژاپن -ژل -: ژیالماننددارند بیان کند. « ژ» ، خواسته می شود که کلماتی را کههرا نداشت« ژ»مخرج 

 را ادا کند.
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 دست دیگر بعنوان دست به عنوان قاشق ویک بعد هر کی قاشقشو برمی داره )از این جای داستان، آموزگار با پلو ها. 

 ( ن را بازی می کندپانتومیم ؼذا خورد ،بشقاب

  خوشمزه ای درست کردی! خورشتدستت درد نکنه، عجب پلو: مامان یاخانم بعد میگین 

 با چی درست می شه؟ پلوحاال شما به من بگین 

  .برنج با هنرجویان:               

 ؟ حرفی بگوش شما می رسه اولش چی رنج---، ببرنجوقتی دهنو باز می کنم تا بگم آموزگار:  

 هنرجویان: ب               

 ؟ چی آموزگار: ب مثل

 هنرجویان بلند جواب می دهند: برنج           

 اجرااین پرسش و پاسخ کد نشانه ی حرکتی یا نمایش خوردن برنج باید از سوی آموزگار و هنرجویان  زمان کد نشانه: در 

قاشق را از  نمادین  حرکت گرفته شود واب به کار به عنوان بشق دیگردست به عنوان قاشق و دست  یکشود. یعنی همه 

 بشقاب تا دهان انجام دهند. 

 د. شوداستان را تعریؾ کند که در عین جذاب بودن، ذهن هنرجویان به سمت رسیدن به برنج هدایت  آنگونهآموزگار باید 

 است. « ب»، بلکه هدؾ آموزش نشانه یستبرنج نیا خوانش در این مرحله هدؾ یاد دهی 

 لوح 6صفحه

 « پ  »

 را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. « پ»آموزگار 

 تعریؾ داستان: 

 این گونه تعریؾ می کند: می تواندآموزگار 

اون کیه که توی خونه از همه بزرگتره؟ ریش داره، بعضی وقتا ریششو با تیػ می زنه! بعضی وقتا بد اخالقه! بچه هم که 

 می ره مدرسه می پرسن: اسمت چیه؟... اسم مادرت چیه؟... اسم... اسم پ... اسم ِپَد... )آموزگار راهنمایی می کند( 

 هنرجویان: پدر          

 چیه؟  آموزگار: پدر اولش

 : هنرجویان: پ         

 را نشان می دهد و می پرسد: پس این چیه؟ « پ»آموزگار 

 : هنرجویان می گویند: پ        
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 ؟چی آموزگار می پرسد: پ مثل

  .پدر پ مثل : هنرجویان بلند جواب می دهند:       

نیز باید انجام داده شود که به آن کد نشانه می جدا از داستانی که برای هر نشانه گفته می شود، یک نماد حرکتی نمایشی 

 . آموزش نشانه ها هر بار تکرار می شود ا پایانگوییم و این کد نشانه ت

در هنگام تعریؾ داستان باید آموزگار دست خود را به صورت خود بکشد به طوری که « پ»کد نشانه: برای نشانه ی 

 ست بکشد )پ مثل پدر است( هنرجویان نیز باید این کار را انجام دهند. انگار ریش داشته باشد و بخواهد روی ریش خود د

 لوح 8صفحه

 «  ت  » 

 را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود.  « ت»آموزگار 

 بازی تلفن است.  ،داستان« ت»بازی تلفن: برای نشانه 

 جیبش می برد ، انگار که تلفنش زنگ می خورد. بعد دستش را شبیه گوشی تلفنبه آموزگار دستش را 

 می گیرد و می گوید: 

از هنرجویان می پرسد: من با چی صحبت .«سالم. نگفتم سر کالسم زنگ نزن، تلفن نکن؟ دیگه تلفن نکنی ها! خداحافظ» 

 کردم؟

 : هنرجویان: تلفن            

 آموزگار: تلفن اولشش چیه؟ 

 : هنرجویان: ت            

 را نشان می دهد و می پرسد: این چیه؟ « ت»آموزگار دوباره 

 : هنرجویان: ت          

 آموزگار: ت مثل؟

  تلفن ت مثل هنرجویان بلند جواب می دهند::         

یک تلفن درست کنند و روی گوششان قرار دهند و با تلفن کد نشانه: هم زمان با آموزگار، هنرجویان نیز باید با دست خود 

 های خود با همدیگر صحبت کنند. 

 تان خود صحبت کنند.(س) از آن ها می خواهیم با مادر، پدر و دو

 لوح 11صفحه
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 « ج » 

 را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود.  « ج»آموزگار 

 تعریؾ داستان: 

اون چیه که وقتی گوسفند رو می کشن، شکمشو پاره می کنن، یه چیز سیاهیه که اونو در میارن تمیزش می کنن می 

نن بعد یه آتیش درست می کنن، اونارو به سیخ می کشن می ذارن رو آتیش شورنش بعد با چاقو کوچک کوچکش می ک

 بادشون می زنن. دِر بعضی از این مؽازه هام دیدی؟ نوشته دل و قلوه و ج... جگ... جگَ... 

  هنرجویان: جگر           

 آموزگار: آدم ها هم جگر دارند؟ 

   .هنرجویان جواب می دهند بله یا خیر         

ار ادامه می دهد هر موجود زنده ای که خون داشته باشه، حتماً جگر هم داره. شما هم دارید، ما همه جگر داریم، آموزگ

 جگر شما کجاست؟ 

 هر کسی جایی از بدن خود را نشان می دهد. ممکن است بعضی ها شکم یا پهلوی راستشان را نشان دهند. 

د و می گوید: بچه ها! جگر ما این جا است. شما هم نشان دهید. آموزگار با دست چپ به پهلوی چپ خود اشاره می کن

 همگی پهلوی چپ خود را نشان می دهند.  

 آموزگار: جگر اولش چیه؟ 

 هنرجویان: ج            

 را نشان می دهد و می پرسد: این چیه؟ « ج»آموزگار  

 هنرجویان: ج            

 ؟چی آموزگار: ج مثل

 . جگرج مثل هنرجویان:           

 کد نشانه: برای این نشانه، کد نشانه را باید با دست چپ به پهلوی چپ اشاره کرد و هنرجویان نیز همه باید انجام دهند.

 لوح 12صفحه

 «  چ » 

 را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند..« چ»چ: آموزگار 

 تعریؾ داستان: 
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 این چیه؟: چشم خود اشاره می کند آموزگار با انگشت به

  : چشم            

 : چشم اولش چیه؟

  : چ            

 را نشان می دهد: این چیه؟ « چ»: آموزگار 

 : چ            

 ؟چی چ مثل

 . چشمچ مثل :            

 انجام دهند. کد نشانه: آموزگار با انگشت به چشم خود اشاره می کند و هنرجویان نیز باید این کار را

  « خ »          لوح 14صفحه

 را نشان می دهد و بلند تکرار می کنند. « خ»خ: آموزگار 

 تعریؾ داستان: 

چون و  هتکدام حیوونه که شکم بزرگی داره، پوزه ی درازی داره! ناخن های بلندی داره، روی دو تا پاهاش می تونه وایس

داره می تونه از درخت بره باال، تو این فیلمای کارتونی دیدید؟ از درخت می ره باال که عسل  و تیزی بلندخیلی ناخن های 

پرخوره  نشونش میدن. کارتون ها یک کم خنگ، نفهم،ی خیلی دوست داره، حیوون زرنگیه ولی تورو  بخوره؟ چون عسل

 خ... خ... خر...  ولی حیوون زرنگیه، خیلی با هوشه! اون کدوم حیوونه؟

  : خرس             

 : به نظر شما چرا بچه خرسه ناخناش بلنده؟ چرا مامان خرسه ناخنای بچه خرسه رو نمی گیره؟ 

 نمی دونیم. ... یا هایی  پاسخ:             

 )آموزگار می خندد و هنرجویان را خنده می گیرد.( ها ها ها : چون مامان خرسه ناخن گیر نداره!

 آموزگار ادامه می دهد:

 جوابی می دهد( ساگه به مامان خرسه ناخن گیر بدیم، ناخنای بچه خرسه رو می گیره؟ )هر ک

 ...آموزگار: نه! نمی گیره! می دونید چرا؟ هنرجویان 

آموزگار: چون بچه خرسه به ناخناش احتیاج داره، مامان خرسه می دونه که بچه خرسه ناخناشو احتیاج داره. می دونه که 

می خواد با ناخناش از درخت بره باال عسل بخوره، یا وقتی کسی اذیتش می کنه با ناخناش از خودش وقتی گشنش می شه 

 دفاع کنه. 
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کد نشانه: آموزگار دست خود را به صورت چنگال درست می کند که گویی در حال باال رفتن از درخت است یا حیوان را 

 چیه؟ : خرس اولش چیزی( بهپاره می کند )به نماد چنگ انداختن 

 : خ          

 ؟ چی : خ مثل

 مثل خرس. : خ             

 هحافظه ی میان مدت شوند در با یک بار شنیدن شوند که  بنا به تناسب سنی شنوندگان چنان باز گو داستان ها باید 

ها طوالنی تر و با  ماندگاری پیدا کند. البته شیوه ی تعریؾ برای بزرگساالن و کودکان متفاوت است؛ برای کودکان داستان

 و به سرعت آموزش، افزوده می شود. شده جذابیت بیش تری تعریؾ می شود و برای بزرگساالن از طول داستان کاسته 

  « د  »      لوح 16صفحه

در پارسی دارای دو معنی است؛ یکی دل به عنوان قلب و دیگری دل به عنوان شکم. در این جا دل به عنوان شکم مد نظر 

می توانیم نشانه ها را بومی سازی و شکم نام دیگری دارد است. البته در مناطقی که دل به عنوان قلب محسوب شود، 

 .*کنیم

 فظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود. را نشان می دهد و بلند تل« د»د: آموزگار 

 گویی که دل درد دارد؛ روی شکم می گذاردرا تعریؾ داستان: آموزگار دستش 

آموزگار هم چنان  : آخ... آخ... ببین! تقصیر تو بود! تو گفتی ناهار زیاد بخور، منم خوردم. خیلی درد می کنه! آخ... آخ...

 درد می کنه؟ *. بگید ببینم من کجامبازی دل درد انجام می دهد که

 . : دل            

 دل اولش چیه؟ :

 : د           

    ؟چی : د مثل

 .دلد مثل :           

  .**روی شکم خود می گذارد ، گویی دل درد دارد را کد نشانه: آموزگار دستش

 « ر  »      لوح 18صفحه

---------------------------------- 

 * برای مثال، در بلوچستان دل به عنوان قلب است و شکم نام دیگری دارد. 

 کد نشانه استانجام عملی پدر یا... نیست. بلکه هدؾ یادگیری شکل نشانه ها، بیان آن و  -برنج -یادآوری: در این قسمت هدؾ توجه هنرجویان به نوشته ی دل** 

 اد گیری در پیوند با نا خودآگاه انعکاس عضالنی به مهارت خوانش تبدیل شود.تا روند ی



11 
 

 

 را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند.« ر»آموزگار 

 تعریؾ داستان:

 .بعد می برنش ،می کنن پهنش خمیر درست می کنن، بعد آرد می کنن با آب قاطی می کنن بعدرو  اون چیه که وقتی گندم 

بعضی از بچه هام اما ش،  خوردشه نمی هم بعد که خشک می شد؟ تازه هنوز  .خشک بشه می زارن تابعد اونو تو آفتاب 

 انو خوردن دل درد شدن، اونم چه دل دردی. اما وقتی که یواشکی 

 آش...؟  رش... اولشم ر...آش درست می کنن عجب خوشمزه می شه. اون آش اسمش چی یه؟ آش   هاش با

 : رشته                    

  ...و ادامه ...تشویق

)مریم، علی... اسم یکی از بچه های کالس( برو یک بسته داد می زنه، ه درست کنآش رشته  مادری بخواد اگه  امروزه 

 ؟ بخر چی

 : رشته بخر*!             

 : رشته اولش چیه؟

  : ر            

 د و می پرسد: این چیه؟ را نشان می ده« ر»آموزگار 

 : هنرجویان جواب می دهند: ر                

 آموزگار: ر مثل؟

 : هنرجویان بلند جواب می دهند: رشته         

کد نشانه: برای انجام کد نشانه دو دست خود را به اندازه ی دو وجب فاصله از هم نگه می داریم و به طوری که انگار دو  

  اشیم، دستمان را حرکت می دهیم. آموزگار و هنرجویان باید این کار را انجام دهند.سر یک نخ را گرفته ب

 لوح 21صفحه

 «ز » 

  را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود. « ز»ز: آموزگار 

------------------------------ 

مانند بلوچستان، رشته را نمی شناسند. برای این ایران در برخی مناطق . در پارسی دری آش؛ شوربا نامیده می شود و نامیده می شودافؽانستان به رشته آش  خراسان بزرگ و  در* 

قول دادیم هر وقت همه دانش آموزان خواندن و کنند. بعنوان مشوق آموزشی  و مزه از نزدیک لمسرا یاد بدهیم، یک بسته رشته سر کالس می بریم تا هنرجویان مثل رشته « ر»که 

 .نوشتن را آموختند برایشان آش رشته می پزیم 
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 تعریؾ داستان:

که اولش  ز  داره؟  نکجا می بر ندستبند می زن کرده؛ دزدی کرده؛ یکی روکشته؛ اونویکی کتک کاری پلیس بشنوه اگر 

 )آموزگار دو دستش را روی هم قرار می دهد(. 

   : زندان          

 : زندان اولش چیه؟   

 : ز          

 .را نشان می دهد« ز»آموزگار 

 : این چیه؟ 

      : ز         

 مثل؟ ،: ز

 : زندان         

 آموزگار دو دستش را روی هم قرار می دهد و هنرجویان هم این کار را انجام می دهند. کد نشانه: 

 لوح 22صفحه

 «ژ» 

 را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود.« ژ»ژ: آموزگار 

بازشدن   قرار دادن دندان ها روی هم،کودکانه، با ماشین بازی  روشرا نداشت، به « ژ»اگر هنرجویی مخرج  :* توجه

 . ادآموزش درا « ژ»می توان مخرج لبها همانند کسی که می خندد 

 تعریؾ داستان:

  آموزگار دستش را می کشد روی سرش یا به موهایش دست می کشد: 

 موهاشون . می زننشدن به موهاشون  بعضی ها برای خوشگلاست.  «ژ»اولش اون چیه که 

 مدل روز می شه؟  سیخ سیخی می شه ،  راست می شه؟ ؟کج می شه  

  : ژل             

 : ژل اولش چیه؟ 

 : ژ             
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 را نشان می دهد: این چیه؟ « ژ»: آموزگار 

 : ژ            

 ؟چی : ژ مثل

 .ژل : ژ مثل           

 ژ مثلو تکرار می کنند  کد نشانه: آموزگار روی سر یا موهایش دست می کشد و هنرجویان هم این کار را انجام می دهند

 .ژل

 لوح 24صفحه

 « س » 

 بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود.را نشان می دهد و « س»آموزگار 

 تعریؾ داستان: 

 آموزگار انگشتش را می برد باالی سرش و به آسمان اشاره می کند: 

خاموش  روشن می ، به آسمان نگاه می کنی می بینی اون باال یه چیزی داره چشمک می زنهاون چی هستن که وقتی شب 

 است. س...« س»شه، اول اسمشم 

  : ستاره          

 : ستاره اولش چیه؟ 

  س:          

 را نشان می دهد و می پرسد: این چیه؟ « س»: آموزگار 

 : س         

 : س مثل؟

 : ستاره        

 دهند. کد نشانه: با انگشت به آسمان اشاره می شود و هنرجویان باید این کار را انجام

 لوح 26صفحه

 « ش »

 را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود.« ش»ش: آموزگار 
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 تعریؾ داستان:

آموزگار پنج انگشت های خود را به هنرجویان نشان می دهد و می پرسد این چندتاست؟ هنرجویان می شمارند و می 

 تا؟  تا. یک انگشت از دست دیگرش را هم به آن ها اضافه می کند و دوباره می پرسد: حاال شد چند گویند پنج

 شش تا. :        

 ه؟ ی شش اولش چی

  : ش      

 ه؟ ی این چی پس را نشان می دهد و می پرسد:« ش»: آموزگار 

 : ش             

 ش مثل؟

 : شش            

 هنرجویان باید شش تا از انگشت های خود را باز کرده و نشان دهند.کد نشانه: آموزگار و همه ی 

 لوح 28صفحه

 « غ» 

 را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود.« غ»آموزگار 

 تعریؾ داستان: 

 آموزگار انگشت های دستش را حرکت می دهد و می گوید: 

بچه ها  ، بچه هامی بریم سمت تکان میدیم و مونو اوقتی انگشتشروع می شود و « غ»اون کدوم واژه)کلمه( است که  با 

 خندد.(انجام می دهد و می ؟ )آموزگار می خندیممی بریم زیر بؽل خودمون، وقتی یا  .شروع می کنه به خندیدنبی اختیار 

  : ؼلؽلک

 : ؼلؽلک اولش چیه؟ 

    : غ

 چیه؟ : این 

  : غ

  : غ مثل؟

   : ؼلؽلک
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 کد نشانه: ؼلؽلک دادن. 

 لوح 31صفحه

 « ؾ » 

 را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود.« ؾ»ؾ: آموزگار 

 تعریؾ داستان: 

. سیاههاون ولی  سفیده نمکنشسته.  نمکمی شینیم می بینیم زودتر از همه ،  باالی سفره پهلوی سفره سروقتی و اون چیه 

از  !دهنتتوی از اونا میریزم  یزیاد حرؾ نزناگه مامانا هم وقتی بچه ها زیاد حرؾ بزنن می گن بعضی . هتندهم  خیلی

. اون چی یه که می سوزونهحسابی . دهنو نریزمی که خیلی تنده از قرمزاش که کمتر تنده نمی ریزن؛ اون سیاهاش 

 !است «ؾ»اولشم 

 : فلفل            

 : فلفل اولش چیه؟ 

 .: ؾ            

 را نشان می دهد و می پرسد: این چیه؟ « ؾ»: آموزگار 

 .: ؾ            

 : ؾ مثل؟

 .: فلفل           

 ندارند. « ؾ»* در بلوچستان، 

را ندارند )یعنی ؾ را پ تلفظ می کنند(، می توانند با بردن لب پایین خود به « ؾ»مخرج ادای  آن دسته از هنرجویانی که

را ادا کنند. « ؾ»را تکرار کنند. بدین ترتیب می توانند مخرج « ؾ»داخل دهان و بدون این که لب خود را بیرون آورند، 

. هنگامی که ادا می شود ان های باال و لب پاییندندکمک  با« ؾ»تنها به لب ها بستگی دارد و « پ»ادای نشانه چون 

 . ادا می شود«  ؾ»بگوید و « پ»هنرجو لب پایین را به داخل دهان ببرد و از آن استفاده نکند، دیگر نمی تواند 

 لوح 32صفحه

 « ک » 

 بار تکرار می شود. را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند« ک»ک: آموزگار 

 تعریؾ داستان: 
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 آموزگار کتابی را که کنار دستش است، بر می دارد، بازش می کند و می پرسد این چیه؟

 هنرجویان جواب می دهند: کتاب

بعد آن را کنار گذاشته، دو دست خود را مانند یک کتاب روی هم قرار می دهد، دست ها را باز و بسته می کند و می 

 پرسد: ک مثل؟

 کتاب اولش چیه؟  هنرجویان جواب می دهند: کتاب ) آن ها هم این کار را انجام می دهند(.

 : ک              

 را نشان می دهد و می پرسد: این چیه؟ « ک»: آموزگار 

 : ک             

   ک مثل؟:  

 : کتاب             

 کتاب را با دست نشان دهند.کد نشانه: آموزگار و هنرجویان باید عالمت باز و بسته شدن 

 لوح 34صفحه

 « گ » 

 را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود.« گ»گ: آموزگار 

 تعریؾ داستان: 

یی که بارون یا جان؛ چمن هارو تازه آب داد بازی کنی می بینی می ری پارک است و وقتی « گ»اولش اون چیه که 

پر از چی می شه؟ که وقتی صورتمون  و لباس و دست و اومده و  خاک و آب قاطی شده ، اگه روی اونا راه بریم، کفش

 چرا با، گ... بازی... گ !خونه رو کثیؾ کردی !خونه مامان می گه کفشتو دربیاربرگشتیم 

 .: گل           

 : گل اولش چیه؟ 

 .: گ           

 را نشان می دهد و می پرسد: این چیه؟ « گ»: آموزگار 

 .: گ          

 گ مثل؟

 : گل            
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روی زمین کشیده می شود وصدایش به  کد نشانه: این نشانه با پا انجام می شود. پا به نشانه ی تمیز کردن گل از کفش

 .گوش می رسد

 لوح 36صفحه

 « ل » 

 بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود.را نشان می دهد و « ل»آموزگار 

 تعریؾ داستان:

 و اون چیه که وقتی می خوای بری حموم دوش بگیری اونارو در میاری بعد که دوش گرفتی خودتو خشک می کنی

 .(دو نشان می ده خود را می گیرد های تمیزارو می پوشی؟ ) آموزگار با دست لباس

 : لباس             

 لباس اولش چیه؟ 

 : ل             

 را نشان می دهد و می پرسد: این چیه؟ « ل»: آموزگار 

 .: ل             

 : ل مثل؟

 .: لباس            

 .و نشان می دهند را می گیرندی لباس انگشتکد نشانه: آموزگار و هنرجویان با 

 

 

 

 لوح 38صفحه

 « م » 

 را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود.« م»آموزگار 

 تعریؾ داستان:

 م پاک کن داره، اگه اشتباه نوشتی می تونی پاکش کنی؟ شَ  اون چیه که باهاش می نویسن، چوبیه، ته
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 مداد:              

 مداد اولش چیه؟ 

 : م               

 را نشان می دهد و می پرسد: این چیه؟ « م»: آموزگار 

 .: م               

 : م مثل؟

 .: مداد               

کد نشانه: آموزگار هنگام تعریؾ داستان یک دست را گویی که مداد در دست داشته باشد، روی دست دیگرش که به عنوان 

 باید این کار را انجام دهند. و هنرجویان نیز می کندکاؼذ به کار می رود، خط خطی 

 لوح 41صفحه

 « ن »

 را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود.« ن»آموزگار 

 تعریؾ داستان:

اون چیه که وقتی سر خیابون ایستادیم خیلی عجله داریم، می گیم آقای راننده... آی تاکسی... آی موتوری... چی کار کن؟ 

 آقا... ن... نگه...؟ 

  .نگه دارآقا :                 

 : نگه دار اولش چیه؟ 

 : ن                  

 را نشان می دهد و می پرسد: این چیه؟ « ن»: آموزگار 

 : ن             

 : ن مثل؟

 .: نگه دار           

کد نشانه: گویی که با عجله منتظر تاکسی هستیم و اشاره می کنیم نگه دار. آموزگار و هنرجویان باید این کار را انجام 

 دهند. 

 لوح 42صفحه
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 « و »

 کنند. این کار چند بار تکرار می شود.را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می « و»و: آموزگار 

 تعریؾ داستان: 

یه آدم بزرگ یه بچه کوچک می زنه، می ریم جلو می گیم آقا این بچه رو چی  یا توی پارک وقتی توی خیابون یا محله،

 ؟ و... ول... ولش... بزار بره خونشون نو ، نزن، نکش، و کارش کن؟ تو که هم اندازه ی این نیستی. ا

 .: ولش کن          

 ولش کن اولش چیه؟ :  

 .: و          

 را نشان می دهد و می پرسد: این چیه؟ « و»: آموزگار 

 .: و          

 : و مثل؟

 !: ولش کن         

کد نشانه: آموزگار دستش را طوری که به آن زورگو بگوید آن بچه را ولش کن، بگذار برود، گناه دارد و ... حرکت می 

 دهد. هنرجویان نیز چنین می کنند. 

 لوح 44صفحه

 «ه  » 

 می شود.را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار « و»آموزگار 

را به او داد؛ یعنی « ه»را تلفظ کند، می توان به همان ترتیبی که گفته شد مخرج ادای « ه»* چنان چه هنرجویی نتوانست 

شیوه ی بازدم و کؾ دست. در این روش به هنرجو می گوییم کؾ دستش را جلوی دهانش قرار دهد و یک مرتبه بازدم 

اگر بتواند بازدم خود را به کؾ دستش بتاباند و کؾ دستش گرم شود، یعنی «. ه»خود را به کؾ دست خود بتاباند و بگوید 

 را به دست آورده است. « ه»اگر بازدم خود را در کؾ دست خود احساس کرد، مخرج ادای 

 تعریؾ داستان:

ده. وقتی می خیلی مزه  ناتابست گرمای اون چیه که سبزه، گرده، بزرگه؟ با یک دست نمی شه دو تاشو برداشت، توی

 شروع می شه؟ «ه»با یک دست هم نمی شه دوتا شو ور داشت. اولشم با قاچش می کنی، توش قرمزه تخمه هم داره؟ 

 !: هندوانه            
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 : هندوانه اولش چیه؟ 

 .: ه            

 را نشان می دهد و می پرسد: این چیه؟ « ه»: آموزگار 

 .: ه            

 : ه مثل؟

 : هندوانه            

، به آرامی باال دارد کد نشانه: آموزگار در هنگام تعریؾ داستان یک دست خود را طوری که انگار هندوانه ای در دست 

 و پایین می کند. هنرجویان نیز این کار را انجام می دهند. 

 لوح 46صفحه

 « ی » 

 را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود. « ی»آموزگار 

 تعریؾ داستان: 

 چندتاست؟ ها آموزگار دو انگشت خود را به هنرجویان نشان می دهد و می پرسد این

 ؟ است . حاال چندنشان می دهدهنرجویان جواب می دهند. بعد یک انگشت را 

 ی.: یک              

 ه؟ ی : یک اولش چی

 .: ی             

 را نشان می دهد و می پرسد: این چیه؟ « ی»: آموزگار 

 : ی              

 : ی مثل؟

 : یک            

 کد نشانه: آموزگار و هنرجویان، یک را با انگشت نشان می دهند. 

 اول لوح و کد نشانه ها را دوباره تکرار می کنیم.نشانه، برمی گردیم به  22بعد از پایان 
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  ها. کد نشانهآموزش نشانه ها و تکرار  -9

است و « ب»را نشان می دهد بگوید این « ب»تکرار کد نشانه ها: در این مرحله آموزگار به هیچ عنوان نباید وقتی که 

 بدهد. با دست نشان کد نشانه را باید نباید بپرسد این چیست؛ بلکه با آوردن هر نشانه در این مرحله فقط 

در این مرحله ابتدا آموزگار هر نشانه را نشان می دهد و با انجام کد نشانه، هنرجویان نشانه ی مورد نظر را بیان می 

 کنند. 

 را نشان می دهد و دستش را به همان شیوه که گفته شد، یعنی از یک دست به عنوان قاشق و« ب»به طور مثال آموزگار 

از دست دیگر به عنوان بشقاب استفاده می کند و با قاشق برنج را از بشقاب در دهان خود می گذارد و می پرسد این چی 

 .هنرجویان جواب می دهند: ب آموزگار می پرسد: برنج اولش چیه؟. بود؟ هنرجویان جواب می دهند: برنج

 را نشان می دهد و می پرسد: این چیه؟ « ب»: آموزگار 

 : ب                

 : ب مثل؟

 : برنج                

 و نوشته کد نشانه را در صفحه  بعد می بینند. همه ی هنرجویان باید کد نشانه را انجام دهند

 را نشان می دهد، دستش را به صورت خود می کشد و می پرسد این چی بود؟ « پ»آموزگار 

 : پدر                

 : پدر اولش چیه؟ 

 : پ               

 این چیه؟ . را نشان می دهد« پ»: آموزگار 

 : پ              

 : پ مثل؟

 : پدر             

پدر نگویند. برای « پ»برنج نگویند یا به « ب»باید دقت داشت که هنرجویان نشانه را با کد نشانه اشتباه نگیرند، یعنی به 

ی که از هنرجویان می پرسیم اول برنج یا پدر چیه، وقتی جواب را دادند، انگشت این که این اتفاق نیفتد باید هر بار وقت

یا... یعنی « پ»، «ب»یا... می گذاریم و می پرسیم پس این چی بود؟ اگر هنرجویان بگویند « پ»یا « ب»خود را روی 

 ( اول )برنج، پدر و...ه پ و... دچار این اشتباه نشده اند. در ؼیر این صورت باید به آن ها تفهیم کرد که این ها )ب،

 ( هستند. هندوانه
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پیوسته تکرار شده و  زشوویژه هستند و تا پایان آمکد نشانه ها همان حرکت ها و بازی هایی هستند که برای هر نشانه 

 د.نثابت می مان

 (لوح 48 )صفحه  بزرگ نشانه هاو کوچک  -11

را نشان می دهد و از هنرجو می « بـ کوچک»شروع کند، ابتدا  هنگامی که آموزگار می خواهد آموزش کوچک بزرگ را

« ب بزرگ»پرسد این چیه؟ معموال هنرجویان نمی توانند جواب دهند. چون تا به حال آن را ندیده اند. آموزگار بالفاصله 

را « ب»نشانه ی  را نشان می دهد و می پرسد این چیه؟ بر فرض که هنرجویان این را هم نتوانستند بگویند، آموزگار کد

اجرا می کند؛ دستش را مثل این که برنج را با قاشق از بشقاب به دهان خود بگذارد، تکان می دهد. هنرجویان می گویند 

حاال آموزگار بـ را نشان می دهد و می گوید این «. ب»برنج! آموزگار می پرسد برنج اولش چیه؟ هنرجویان می گویند 

همان و می گوید این  پوشاندرا می بزرگ « ب»روی نیمه نخست  وانستند بگویند، آموزگارچیه؟ هنرجویان اگر باز هم نت

 کوچک.  « بـ»بزرگ است این « ب»فرقی با هم ندارند. این که کوچک شده. بزرگ و کوچک است « ب»

 آموزگار: ب مثل؟ 

  .هنرجویان: برنج                  

 . نشان بدهندهنرجویان می خواهد که برنج را در پایین صفحه  ا یکآموزگار از یک

کوچک را نشان می دهد و می پرسد این چیه؟ هنرجویان می گویند نمی دانیم. آموزگار « پـ»ب که تمام شد، آموزگار 

د، آموزگار را نشان می دهد و می پرسد این چیه؟ بر فرض که هنرجویان این را هم نتوانستند بگوین« پ بزرگ»بالفاصله 

را اجرا می کند؛ دستش را به صورتش می کشد. هنرجویان می گویند پدر! آموزگار می پرسد پدر « پ»کد نشانه ی 

را نشان می دهد و می گوید این چیه؟ هنرجویان اگر باز هم « پـ » حاال آموزگار «. پ»اولش چیه؟ هنرجویان می گویند 

فرقی با هم ندارند. این «. پـ»است هم این « پ»گیرد و می گوید هم این  را می« پ»نتوانستند بگویند، آموزگار نصؾ 

 کوچک. « پـ»بزرگ است این « پ»

 آموزگار می پرسد: پ مثل؟ 

 هنرجویان جواب می دهند: پدر

 آموزگار از یکی دیگر از هنرجویان می خواهد که پدر را از پایین صفحه نشان دهد. 

مشکل «ؾ»و « غ» ، «ی» ،«ه»کوچک بزرگ شناخت  آموزش .ه پیدا می کندادام 33تا صفحه بخش از آموزش این 

 *.تؽییر می کنداست. چون نشانه ی بزرگ با کوچک آن تر 

--------------------------  

« ه». می شود« یـ»تبدیل به بزرگ است. وقتی کوچک می شود، دو تا نقطه در زیر آن قرار می گیرد و « ی»شکل نوشتاری باید این توضیح داده شود که این * 

 (ہ -ہ  -ه -ه  -ه )است و این ها کوچک (ه)را نیز کوچک و بزرگ معرفی می کنیم. یعنی آموزگار باید توضیح دهد که این شکل بزرگ 
 هستند. هیچ فرقی با هم ندارند.

 در هندوانه را بشمارد و روی لوح نشان دهد. « ه»آموزگار از یکی از هنرجویان بخواهد که تعداد  سپس 

را   هبتوانند تعداد درس داده می شود نیز هنرجویان باید یاد بگیرند تا در این قسمت که هندوانه « ؾ»و « غ»البته این نوع شمارش را در قسمت کوچک بزرگ 

 و نشان دهند. ش کردهشمار
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 ها:آوا -11

 لوح 56صفحه 

 «ا »

 را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود. « اِ »آموزگار 

 تعریؾ داستان: 

 یا حیوان؟  !آموزگار با انگشت خود به خودش اشاره می کند و می پرسد: من انسانم

 : انسان.             

 شما حیوانید یا انسان؟  

 .: انسان            

 آموزگار ادامه می دهد: 

  ..ما که انسانیم حق نداریم به کسی حرؾ زشت بزنیم، حق نداریم دیگران رو آزار بدیم، حق نداریم همدیگرو کتک بزنیم.

 کد شود. هنرجو در ذهن بالنده تا انسان سخن به میان می آید از مشخصات مثبت انسانی 

 : ِانسان اولش چیه؟

 .ِ: ا             

 : ا مثل؟

  .: انسان             

 . می رودخودشان اشاره به سوی کد نشانه: انگشت شست آموزگار و همه ی هنرجویان 

 لوح 58صفحه

 «اَ »                                                  

 را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود. « اَ »آموزگار 
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 تعریؾ داستان: 

اون چیه که وقتی تو آسمون میاد جلوی خورشید رو می گیره و ما خورشید رو نمی بینیم، تو زمستون هم ازش برؾ میاد، 

 بارون میاد؟ 

 اَبر:             

 : اَبر اولش چیه؟ 

 .: اَ                 

 ؟چی : اَ مثل

 .: اَبر               

 کد نشانه:

تا نگه می داریم دست را روی سر خود تکان می دهیم مثل زمانی که آفتاب است و دست خود را باالی چشم خود          

 حرکت می دهیم. هنرجویان باید انجام دهند.   بعنوان سایهدست را به همان شکل روی سر  آفتاب مانع دیدن نشود.

 لوح 61صفحه

 «اُ »

 را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود. « اُ »آموزگار 

 تعریؾ داستان: 

باید دهان خود را ؼنچه کنند و چند بار بگویند اُ. آموزگار می گوید اُ مثل « اُ »آموزگار به هنرجویان می گوید، هنگام تلفظ 

 اُردک و چند بار تکرار می کند و هنرجویان نیز تکرار می کنند. 

 ولی سفید است.   ...سپس توضیح می دهد که اُردک هم مثل مرؼابی است

  : اُردک اولش چیه؟

 : اُ                 

 : اُ مثل؟

 : اُردک                

کد نشانه: هر پنج انگشت دست خود را روی هم قرار می دهیم و دست خود را مانند یک ؼنچه درست می کنیم، مثل ؼنچه 

 ای که هنوز باز نشده است. هنرجویان هم این کار را تکرار می کنند.
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 لوح 62صفحه

 «آ»

 را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود. « آ»آموزگار 

 تعریؾ داستان: 

  آب می گیریم، وقتی پر شد قورت قورق سر می کشیم؟شیرزیر ، لیوان رو یممی ش هاون چیه که وقتی تشن

 .: آب            

 آب اولش چیه؟  

 .: آ            

 : آ مثل؟

 .: آب            

این بازی را انجام می دهیم و هنرجویان نیز همه باید  .آن را بنوشیماست کد نشانه: طوری که گویی لیوان آبی در دست 

 آب را سر کشند. مجازیانجام دهند. یعنی لیوان 

 لوح64صفحه

 «او»

 را نشان می دهد و بلند تلفظ می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود. « او»آموزگار 

 تعریؾ داستان: 

آموزگار با انگشت شست خود به پشت سر خود اشاره می کند. او دوست من است، او با سواد است، او خواهر من است، 

هنرجویان نیز با شست خود به پشت سرشان اشاره می کنند و همین جمالت را تکرار  او برادر من است، او رفت و ... .

 می کنند. آموزگار می پرسد: او مثل؟

 : او رفت، او با سواد است و ...               

 کد نشانه: با انگشت شست به پشت سر اشاره شود. 
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 لوح 66صفحه

 «ای»

  *می کند، هنرجویان بلند تکرار می کنند. این کار چند بار تکرار می شود.را نشان می دهد و بلند تلفظ « ای»آموزگار 

 

 تعریؾ داستان: 

افؽانستان  ؟ این جااست آموزگار انگشت خود را رو به زمین اشاره می کند و می پرسد: این جا کجاست؟ این جا پاکستان

 امریکاست؟ است، آفریقاست،

 : نه! این جا ایرانه.                 

 ه؟ی ایران اولش چی :

 .: ای              

 ای مثل؟: 

 .: ایران             

  .**هنرجویان انجام می دهیمهمراه تکرار . هر آوایی را که نشان دادیم، کد نشانه را شود تکرار می بخش بارها این 

کاربرد اَبزارِی خود  کسره) ب، پ،ج، م، ی ...( بدین سبب  همراه است. مانندکسره  در پارسی باهمه ی نشانه ها خوانش 

به این ِو( از دست می دهند.  -ای خوانده می شوند و زمانی یِ  -ِو، که گاهی او -را جهت تؽییر آوای نشانه ها، )به جز یِ 

 آواها برداشته شده است .  جدول ترکیب  از( ِِ -زیر )کسرهآوای نشانه  علت

 -------------------  

برای بر خالؾ خواسته های مان که تالش کرده ایم از مسائلی مثل قومیت، نژاد، رنگ، جنسیت، ایدئولوژی و طبقات به هیچ عنوان استفاده نکنیم.  بخشدر این * 

% ایمان 0ویان گذاشتیم که در نتیجه ناچار بودیم از بین سه واژه ی ایراد، ایمان و ایران یکی را انتخاب کنیم. این عمل سخت را به عهده ی خود هنرج« ای»آوای 

« ای»آوای آموزش انتخاب شد. هدؾ « ای»% ایران را انتخاب کردند. در نهایت به ناچار، ایران به عنوان کد نشانه ی آوای 38% ایراد را 2را انتخاب کردند، 

 است، نه ایران.

افراد بیش از ده سال، با بهره هوشی % 33ین روش آموخته اند حاکی از این است که ** آمار آموزش بیش از هفت هزار هنر جویی که خواندن و نوشتن را با ا 

   .دقیقه ای مفید آموخته اند 38در یک جلسه  کد نشانه ها را  و آواها ،نشانه ها*  08بیش از 
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 ا  آ اَ  او ای اُ 

 ب + زی...ا، باباب = اب چه ...بَ  د،بَ  = ـَ ب س...بوق، بو= وب مار...بیدار، بی=  یب شکه...بُ ز، بُ =  ـُ ب
 خَتن...پُ ل، پُ =  ـُ پ

------------------------- 
 رخابی ..سُ حَبت، صُ =   سُ 

------------------------ 
 ... یُ  یُ = ُینجه،  ُی 

 

 شانی...پیر، پی=  یپ
------------------------- 

 نی...سیب، سی=   یس
------------------------ 

 ...ییجدا، یی= تنها  یی

 

 ست...پول، پو= وپ
------------------------- 

 َزن...سوت، سو=   وس
------------------------ 

 نس...یوسؾ، یو=   وی

 

 رواز...پَ َرنده، پَ =  ـَ پ
------------------------- 

 َبد...سَ ر، سَ =   سَ 
------------------------ 

 واش...یَ خ ، یَ  =  یَ 

 

 رچه..ارک،پا،پاپ =اپ
------------------------- 

 ختمان...                  ار ،  سا= س اس
------------------------ 

 دگاری....اد ،   یا= ی  ای

 پ +

------------------------- 
 س  +

------------------------ 
 ی  +

 

 

 هنر آموز داده شود.برای ترکیب هر نشانه و آوا نمونه ای از واژگان در دسترس  -1           

 هنر آموز هنوز استثنا را نمی داند و با نوشتار آشنا نیست. آوای شنیداری مهم است که بتواند نشانه را با آوا  -2        

 ُصّحت ..دایره واژگان هنر آموز را نشان می دهد و باید پذیرفته شود. -باغ  -ترکیب کند. بیان، بوق          

 در آخر واژگان پارسی استفاده می شود.   ایبا آوای  یرکیب نشانه کار برد ت -3       

 

 

 

 لوح 78تا  68صفحه  ترکیب نشانه و آوا -13

 

دهان خود را باز نگه دارد،  کسی. اگرشوداز بازدم و تارهای صوتی استفاده می  آوابرای بیان  .آوا نتیجه ی بازدم است 

نشانه ها چنین نیستند؛ نشانه ها چه با کسره بیان  اما می تواند تمام آواها را تنها با کمک بازدم و تارهای صوتی بیان کند.

نجره، حشوند )ِب، ِپ، ِت( و چه با ضمه )ُب، ُپ، ُت( و چه با هر آوای دیگری، برای بیان نیازمند لب، دندان، زبان، کام، 

بینی و ... هستند. یعنی نشانه ها به خودی خود صدایی ندارند و برای بیان آن ها از ابزار تؽییر صدا یعنی لب، دندان، 

 .می شودزبان، کام، هنجره، بینی و ... باید استفاده 

 . تکرار کندا هنرجویان می پرسیم. یعنی کد نشانه ی هر آوا را می دهیم تا هنرجو آوا ریکایک همه ی آواها را از نخست 

نشان لیوان آب را  نمادین نوشیدن  برای مثال )آ( را نشان می دهیم. اگر نتوانستند بگویند، کد نشانه را یعنی همان حرکت

 می دهیم:

 آب.  :                 

 : آب اولش چی بود؟ 
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 : آ              

 آ مثل؟ 

 : آب             

 یادآوری می کنیم. گونهآواها را هم به همین  تمامیسپس 

 

 روش های آموزش ترکیب آوا با نشانه. -14

 افقی. -2عمودی   -1روش وجود دارد:  دودر ترکیب نشانه ها با آواها  

 

 

 

 

 .روش عمودی -یک 

را با آوای )آ( « ی»تا « ب»آواها ترکیب می کنیم. یعنی از  ایکبا یکبصورت عمودی در این روش همه ی نشانه ها را 

  ...)ای(  ...)او(،... و  )اَ( با« ی»تا « ب»آواهای بعدی را، یعنی سپسترکیب می کنیم. 

 (:آ( با آوای )بترکیب نشانه )          

 

د جواب دهند؛ کد نشانه را ؟ بر فرض که هنرجویان نتوانن...این چی بود پرسدرا نشان می دهد و می « ب»آموزگار 

  *، اجرا می کند.برددهانش می از بشقاب به طوری که انگار قاشق را برداشته و برنج را 

 هنرجویان می گویند: برنج             

 : برنج اولش چیه؟ 

 : ب             

------------------------ 

 هنرجویان ضعیؾ تر در کالس جلوتر از بقیه ی هنرجویان می نشینند تا بیش تر مورد پرسش قرار گیرند. *
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 را نشان می دهد و می پرسد: این چیه؟ « ب»آموزگار 

 : ب            

 را نشان می دهد و می پرسد این چیه؟ « آ»آموزگار آوای 

 ه انگار لیوان آبی را می نوشد، انجام می دهد. هنرجویان نمی دانند. آموزگار کد نشانه را طوری ک

 : آب           

 ؟ یهآب اولش چی 

 : آ           

 ؟ یه: پس این چی 

 : آ           

 می شه چی؟ « آ»رو بچسبونیم به « ب»اگر

 کحاال ی را تکرار می کنند: با... با... با... « با»کمک می کند. آموزگار  جواب درست دهند.هنرجویان نمی توانند همه 

 ** باشد. با ... ، با ... با مثل باد. با مثل، بادبادک ، بازار، بازِی ...« با»ید که اولش ویچیزی بگ

 ترکیب نشانه )پ( با آوای )آ(:

دهند؛ اموزگار کد نشانه را  را نشان می دهد و می گوید این چی بود؟ بر فرض که هنرجویان نتوانند جواب« پ»آموزگار 

 اجرا می کند. یعنی دستش را به صورت خود می کشد.

  

 

 

 هنرجویان می گویند: پدر

 ه؟ ی : پدر اولش چی

 : پ                

 را نشان می دهد و می پرسد: این چیه؟ « پ»: آموزگار 

 : پ              

 یه؟ی را نشان می دهد و می پرسد این چ« آ»آموزگار آوای 

--------------------- 

 استفاده شود.در بیان که بسامد بیش تری دارند  *از واژگانی
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 بر فرض که هنرجویان باز هم ندانند. آموزگار کد نشانه را طوری که انگار لیوان آبی را می نوشد، انجام می دهد. 

 .: آب                              

 آموزگار: آب اولش چی بود؟ 

 .: آ                              

 را نشان می دهد و می پرسد پس این چی بود؟ « آ»آموزگار 

 .: آ                              

 ی خوببه حتی اگر نشانه ها و آواها را  باید تکرار کنند،و هنرجویان داد کد نشانه ی نشانه ها و آواها را باید همیشه انجام 

  بشناسند.*

 -پارچه -پایین -پارچ -. پار... هنرجویان می گویند: پارکپا..می شه پا. « آ»رو بچسبونیم به « پ»د رسپآموزگار می 

 پاییز و ... -پارو

 ترکیب نشانه ها با )اَ(:

بعد از ترکیب همه ی نشانه ها )از ب تا ی( با آوای )آ(، آموزگار برمی گردد از اول تا همه ی نشانه ها را با آوای )اَ( 

 ترکیب کند. 

اگر کالس کشش این را داشت که ترکیب ها را تا آوای )اُ( در یک جلسه انجام شود، این کار را انجام می دهیم. اگر نه 

 طیل می کنیم. کالس را تا جلسه ی بعد تع

  ترکیب نشانه ی )ب( با آوای )اَ(:

 

 را نشان می دهد، هنرجویان می گویند: ب و کد نشانه را انجام می دهند.  « ب»آموزگار 

 دهند، آموزگار دستش را روی سر خود حرکت می دهد. پاسخنتوانند  . اگررا نشان می دهد« اَ »آموزگار 

 : اَبر                

 : اَبر اولش چی بود؟ 

 کد نشانه را انجام می دهند.  ،: اَ                 

 را نشان می دهد و می پرسد پس این چی بود؟ « اَ »: آموزگار 

--------------------- 

 * راهنمایی و تشویق هنرجویان، الزمه ی کالس های هنر خواندن و نوشتن است به خصوص در این قسمت از کار.

 .ارزیابی شده و پیگیری روش آموزش مشخص می شود شنیداری هنرجویان واژگانتعداد  بخش در این** 
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 : اَ                 

 می شه چی؟ هنرجویان نمی دانند. آموزگار می گوید: َبـ هنرجویان تکرار می کنند. « اَ »رو بچسبونیم به « ب»

 کی می تونه یه چیزی بگه که اولش َبـ باشه؟ ، آموزگار می پرسد: َبـ مثل؟ «َبـ»بعد از چندد بار تکرار 

 َبرق و ... -َبستنی -َبرادر -َبرؾ -مثال ها: َبچه

 

 ترکیب نشانه ی )پ( با آوای )اَ(:

 این چیه؟  پرسدرا نشان می دهد و می « پ»آموزگار 

 : پ و کد نشانه را انجام می دهند.             

 این چیه؟را نشان می دهد و می گوید « اَ »آموزگار 

 : اَ و کد نشانه را انجام می دهند.            

 : اَ مثل؟

 : اَبر            

 َپـ  می شه چی؟ « اَ »رو بچسبونیم به « پ»

 هنرجویان تکرار می کنند.

 باشه؟« َپـ»: کی می تونه یه چیزی بگه که اولش 

 آموزگار راهنمایی می کند: َپـ ... َپر ...

 َپروانه و ... -َپرواز -َپرنده -هنرجویان می گویند: َپر

 ترکیب نشانه ی )ت( با آوای )اَ(:

 را نشان می دهد و می گوید این چیه؟ « ت»آموزگار 

 را انجام می دهند. ت : ت و کد نشانه               

 را نشان می دهد و می گوید این چیه؟« اَ »آموزگار 

 : اَ و کد نشانه را انجام می دهند.            

 می شه چی؟ « اَ »رو بچسبونیم به « ت»

 : َتـ             
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 هنرجویان تکرار می کنند.

 باشه؟« َتـ»: کی می تونه یه چیزی بگه که اولش 

 آموزگار راهنمایی می کند: َتـ ... َتـ ... َتنـ ... َتنَبـ ...

 *و ... -طناب  -َترس -هنرجویان می گویند: َتنبل

 .گفته نشده است ها استثناتفاوت گفتاری و نوشتاری  ، چون هنوزایجاد نمی کند ی طبل، طناب و ... اشکال مانند واژگانی *

 

 ترکیب نشانه ی )د( با آوای )اُ(:

 این چیه؟ ، را نشان می دهد« د»آموزگار 

 کد نشانه را انجام می دهند.  ،د                

 چیه؟ را نشان می دهد و می گوید این« اُ »آموزگار 

 کد نشانه را انجام می دهند.  ،اُ                

 : اُ مثل؟ 

 : اُردک               

 می شه چی؟ « اُ »رو بچسبونیم به « د»

 : ُد                   

 هنرجویان تکرار می کنند.

 باشه؟« دُ »: کی می تونه یه چیزی بگه که اولش 

 آموزگار راهنمایی می کند: ُد... ُد ...

 ن و ...ُدشمَ  -ُدنبال -ُدروغ -ُدنیا -ُدزد -جویان می گویند: ُدمهنر

 که می شود: ُیـ « اُ »با « ی»نیز ادامه پیدا می کند تا نشانه ی « اُ »ترکیب نشانه ها با 

 ...ُیوُیو -مثال ها: ُیونجه

ترکیب ها بیش تر بر تکرار خود ترکیب تاکید  گونهوجود دارد. در این  بسیار نادریهای  نمونهدر برخی از ترکیب ها، 

 شود. 
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 .روش افقی - دو

 . می شوندهر نشانه با همه ی آواها ترکیب  .شودمی انجام  آموزش عمودیاز  افقی پسروش 

  سایر نشانه ها بازخوانی می شود. کرده و سپسرا با )آ(، )اَ(، )او(، )ای( و )اُ( ترکیب « ب»برای مثال 

 

 تیزهوشان روش آموزش

 

درصد  هنر جویان بی سواد بیش از ده ساله ای  که خود خواسته در کالسها شرکت کرده توانسته اند در یک  35بیش از 

دقیقه( نشانه، آوا و ترکیب این دو را به خوبی یاد گرفته ودر دومین جلسه کتاب دریافت کنند. برای چنین  35جلسه )

ه  انجام گیرد بی شک نمی توان پاسخ گوی نیاز این گروه از هنر جویان نیست و افرادی اگر آموزش طبق برنامه گفته شد

 و افقی  ترکیب روش عمودی باید برخورد با چنین هنرجویانی در دومین ، سومین جلسه آموزش ؼایب خواهند بود.  در 

ربالگری( برای چنین هنر متناسب با یاد گیری هنرجو هم آهنگ شود. تؽییر چیدمان کالسهای آموزشی)ؼ و آوا،نشانه 

 آموزانی ؼیر قابل اجتناب است.*

  

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------- 

به آدرس  «هنر خواندن ونوشتن در خدمت عدالت اجتماعی»* جهت آشنایی بیشتر با مبانی نظری این روش آموزشی به مقاله 

amookayat@com .مراجعه کنید 
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 بخش دوم هنر خواندن و نوشتن 

 کتاب سه
 «کتاب اول»

                 

 ...  -تو -لَ  -نَ  -ؾُ  -مُ  -مو -س -ما  10تا  3 صفحه

 زیر برخی از نشانه ها:  (سرهکَ نشانه آوایی ِا )

 گاهیبود. مانند: )و( صدای )او( می دهد هنگامی که آوا هستند   .نشانه گاهی آوا هستند و زمانی ی؛ ودر زبان پارسی 

 ( کیِ  -)کی مانند: نوشت. )ی( نیز چنین حالتی دارد، مانند:صدای )و( 

هستند در  نشانه  و ، یکه  هنگامیبه همین دلیل  .ای( -ِی( بخواند و چه هنگام )او -)وزمانی باید هنرآموز نمی داند چه 

 . آؼاز آموزش خوانش با کسره نشان داده می شود

 را «مار»خوانش ترکیب نشانه و آوا پایه و اَساس هنر خواندن است. اگر هنر جویی پس از پایان لوح خوانش نتوانست 

 را نشان می دهد: « م»را با انگشت می پوشاند فقط  « ارم» بخواند، آموزگار 

 این مثل؟ )کد نشانه مداد را نشان می دهد(         

 .مداد   -                       

 مداد اولش چی بود؟        

 م -

 رانشان می دهد.  آو کد نشانه  « رام» را با انگشت پوشانده  ر -مآموزگار 

 این چی بود؟ 

 . آ -

 شود! ؟... می شود؟.. می آ ... را بچسبانی به م  

 ما -

 رانشان می دهد. رو کد نشانه  «ر ما» را با انگشت پوشانده  آ -مآموزگار 
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 این چی بود؟

 . ر -

 شود! ؟... می شود؟.. می ...  را بچسبانی به ما  ر

 مار. -

 تا وقتی که تمام هنر جویان  خوانش درست ترکیب آوا و نشانه را یاد نگرفته اند این بخش تکرار می شود. 

 یک بخشی ها:

 یک بخشی. -38تا  13صفحه 

 ُپست و ...   -بام -اسم -ابر -: آبمانندخوانش یک بخشی ها 

به صورت  عبارتند از واژگانی که یک بار دهان باز و بسته می شود. در آؼاز بهتر است یک بخشی ها یک بخشی ها

آخرین کلمه ی  دوم ...  ِیوغ. بار ایل... -اسم -اَخ -اَبر-آسم -مانند:آب ؛هر خطابتدای  نخستین واژه . ده شوند عمودی خوان

 به صورت افقی. تا آخر از اول  واژگان یک بخشی بار سوم همه ، هر خط 

 شیوه ی خوانش یک بخشی:

آموزگار ابتدا حرؾ اول هر کلمه را نشان می دهد تا هنرجو آن را بیان کند و سپس حروؾ دیگر از او می پرسد و در 

 تا کم کم به خوانش بیایند.  کردابتدای خوانش تا چند کلمه ای باید هنرجویان را راهنمایی 

را نشان دهد تا هنرجو « آ»را بخواند، اگر نتوانست باید آموزگار ابتدا « آب»کلمه ی  برای مثال، وقتی هنرجو می خواهد

را نشان دهد. وقتی هنرجو بیان کرد حاال آموزگار با گفتن حرؾ اول در واقع به هنرجو کمک می « ب»بیان کند. سپس 

 بخواند. کند تا هر دو را با هم بیان کند. نباید خود آموزگار کلمه را برای هنرجویان 

بعد از پایان یک بخشی، یک نمونه از خطی که آموزش می دهیم آمده است که ترجیحاً نوشتار را بعد از پایان دو بخشی به 

هنرجویان آموزش می دهیم. ولی به همان دلیل که گفته شد می توان از پایان یک بخشی نیز شروع کرد. اما فقط از کلماتی 

 ا سرمشق داد. که خوانده اند می توان به آن ه

 .44تا  32  -ها: ص دو بخشی

دو بخشی ها را نیز مانند یک بخشی، ابتدا به صورت عمودی می خوانیم. یعنی همان کلمه های اول هر خط را تا آخر دو 

بخشی می خوانیم. دوباره برمی گردیم از اول و کلمات آخر هر خط را تا آخر دو بخشی ها می خوانیم. سپس برای بار 

 دو بخشی ها را از اول به صورت افقی می خوانیم.  سوم کل

و « اَ »، «آ»در دو بخشی ها نیز علت عمودی خواندن این است که تعداد زیادی کلمه در دو سه صفحه ی اول، فقط با اول 

ین دلیل در داریم که در یک یا دو و یا چند جلسه ممکن است نتوانیم با همه ی نشانه ها و آواها کلمه بخوانیم. به هم« اُ »

این جا نیز کلمات ابتدا به صورت عمودی خوانده می شود تا هنرجویان بتوانند در یک جلسه یا دو جلسه با همه ی نشانه 

 ها و آواها کلمه بخوانند و این باعث می شود که نشانه ها و آواها را فراموش نکنند و خوانش را فرا بگیرند. 

وز ما می خواهیم خوانش را به هنرجویان یاد بدهیم یعنی می خواهیم هنر علت دیگر عمودی خواندن این است که هن

خواندن را به حافظه ی دراز مدت هنرجو منتقل کنیم تا دیگر فراموش نشود. برای همین عمودی می خوانیم تا در یک 

 جلسه هنرجویان با همه ی نشانه ها و آواها کلمه بخوانند که یادشان نرود. 
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 :روش خوانش دو بخشی

ابتدا آموزگار بخش دوم هر کلمه را با انگشت می گیرد تا هنرجو بخش اول را بخواند، بعد آموزگار بخش دوم را رها می 

 کند تا هنرجو بخش دوم را بخواند. حاال آموزگار کمکش می کند تا هر دو بخش را با هم بخواند. 

را می خواند. بعد آموزگار انگشتش را برمی دارد تا « آ»مثال: آباد؛ ابتدا آموزگار انگشتش را روی باد می گذارد، هنرجو 

« بـ»را بخواند. اگر نتوانست، آموزگار کمکش می کند. آموزگار می گوید اولش چیه؟ هنرجو می گوید « باد»هنرجو 

چی می شه؟ هنرجو می گوید « آ»با « ب»آموزگار می پرسد «. آ»با چی؟ هنرجو می گوید « بـ»آموزگار می گوید 

چی می شه؟ هنرجو می « د»با « با»آموزگار می پرسد «. د»آموزگار می گوید آخرش چیه؟ هنرجو می گوید «. با»

 گوید باد. 

با ادامه ی این کار را کشیده تلفظ می کند تا هنرجو کل کلمه را بتواند بخواند. « آ»حاال آموزگار خودش بخش اول یعنی 

 خیلی زود هنرجویان خودشان به خوانش می آیند و می توانند کلمات دو بخشی را خودشان بخوانند.

در این جا آموزگار به هنرجویان نمی گوید کدام کلمات یک بخشی هستند و کدام کلمات دو بخشی، بلکه خود هنرجویان در 

خش کردن را یاد می گیرند و می توانند به راحتی بخش کنند. بخش قسمت وسط دو بخشی ها یا در قسمت سه بخشی ها ب

 کردن فقط با انگشت باید انجام شود. 

  31ص : نوشتار

 :هدؾ خوانا و تمیز نوشتن با خط تحریری استنوشتار در آموزش 

  آرام، کشیده،  بدون زاویه نوشته شود. ... دست - -پاک -تاب -باد -: روی خط: آب1       

 .خال -دام -شال -جام -فال -مانند بام«  ل -م»: وسط خط: 2       

 ل که بشکل نیم دایره در زیر خط نوشته می شوند.   -ق -ص -ش -داس  -زیر خط: نیم دایره نان  : 3       

 غ ... که نوشتارش مانند التین از چپ شروع شده وزاویه)گوشه( دار هستند.  -چ -ج -خ: 4       

 تماشایی... -بخاری -مانند: شادییی  -ی: 5       

 خ وغ که مانند حروؾ التین از چپ نوشته می شوند و گوشه دار هستند.  -چ -: ج6       

  1 -2 -3 -4 -5 -6 -0-0-3- 18عدد نویسی                               :0        

 سه کتاب. 60: برای بزرگساالن صفحه  0       

 آموزش داده می شود. 1تا  188از  سپس و 188تا  1شمارش با انگشت از با عدد نویسی، همراه 

  .از کتاب اول دبستان واژگانی - 40 صفحه

در این قسمت ترکیبی از کلمات دو بخشی، سه بخشی، چهار بخشی و ... آورده شده است که به همراه آن نوشتن نیز 

 شروع می شود. 

 روش خواندن واژگان این قسمت: 
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یان دو بخشی دیگر تفاوتی ندارد که کلمات را عمودی بخوانیم یا افقی. چون در قسمت دو بخشی هنرجویان بعد از پا

 خوانش را خوب فرا گرفته است. 

در این قسمت کلمه ای مانند آزاده را داریم. آموزگار ابتدا بخش اول را به هنرجو نشان می دهد و دو بخش دیگر آن را 

و سوم را به ترتیب نشان می دهد تا هنرجو بخش بخش آن را بخواند. در پایان از هنرجو نگه می دارد. سپس بخش دوم 

می خواهد که کل کلمه را بخواند. وقتی هنرجو کلمه را خواند حاال آموزگار از او می خواهد آن را بخش کند. آموزگار به 

دهانت باز و بسته می شود؟ به این ترتیب  هنرجو می گوید آزاده را با انگشت هایش بخش کند. از او می پرسد چند بار

بخشی را نیز به راحتی  0یا  6هنرجو به راحتی بخش کردن را فرا می گیرد و چون با انگشت می شمارد حتی کلمات 

 بخش می کند و تعداد بخش های آن را می تواند بگوید. 

 

 سه کتاب 48صفحه 

اول از کتاب اول را داریم که باید هنرجویان بتوانند آن را در این صفحه آخرین بخش گروه اول یعنی دیکته ی گروه 

 دیکته بنویسند. 

 

 نشانه ها گروه دوم

 52تا  49: ص استثناءهای کتاب اول

گروه دوم یعنی بخش اسثناءها در هر بخش از سه کتاب یعنی کتاب اول، کتاب دوم و کتاب سوم داریم  که نسبت به سن و 

 کالس هنرجویان به تعداد واژگان آن افزوده می شود. 

 شیوه ی کار: 

 ظ(: -ض -)ذ

 پارسی را به هنرجویان نشان می دهد و می پرسد این چیه؟« ز»آموزگار ابتدا 

 هنرجویان جواب می دهند: ز

 را نشان می دهد می گوید این هم مثل همونه، هیچ فرقی نداره. « ذ»سپس آموزگار 

 هستند، هیچ فرقی با هم ندارن.« ز»را نشان می دهد و می گوید این ها همه « ظ»را و بعد « ض»بعد 

بیان می « ز»ان پارسی همه با یک مخرج منظور ما از این که می گوییم هیچ فرقی با هم ندارند، این است که در زب

شوند. ولی در زبان عربی هر یک مخرج خاص خود را دارند و در پارسی فقط شکل نوشتاری آن ها فرق می کند. حال 

 ظ( را بخوانند.  -ض -آموزگار از هنرجویان می خواهد که مثال های آورده شده از هر کدام از )ذ

 ث(: -)ص

 هد و از هنرجویان می پرسد این چیه؟را نشان می د« س»آموزگار 
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 هنرجویان جواب می دهند: س

 هستند، هیچ فرقی با هم ندارن. « س»را نشان می دهد و می گوید این ها هم « ث»و « ص»آموگار به ترتیب 

 ث( را بخوانند.  -حال آموزگار از هنرجویان می خواهد تا کلمات آورده شد با هر یک از )ص

 ح(: - ط -)ق

 ها نیز به همین روش به هنرجویان آموزش داده می شود. نشانه این 

 ع:

 از همه مشکل تر است. « ع»

هم مثل « ع»را برابر با )ِا( می دانیم، آموزگار )ِا( را از هنرجویان می پرسد و به آن ها می گوید این « ع»در این جا 

 است. هیچ فرقی با هم ندارند.« اِ »

 ِعلم( را بخوانند.  -)ِانسان حال از آن ها می خواهد کلمات

 را به هنرجویان آموزش می دهد: « ع»سپس آموزگار شکل های دیگر 

 عادل -عا= آ           مثل: آب

 َعلی -َعـ= اَ           مثل: اَبر

 ُعرضه -ُعـ= اُ          مثل: اُردک

 خوا= خا:

 آموزگار به هنرجویان می گوید: 

هم مثل همان است، هیچ فرقی با هم ندارند. سپس از آن ها می « خوا»ها می گوید این  را بخوانند. سپس به آن« خا»این 

 خواهد کلمات زیر را بخوانند: 

 خواهر و ... -خواستن -خواب

 تشدید:

آموزگار به هنرجویان توضیح می دهد که وقتی تشدید روی حرفی باشد، آن حرؾ دو بار تکرار شده است که به جای یک 

را دو بار بنویسند، « چ»گذاشته می شود. مثل: بچ چه که وقتی سر هم می نویسند َبّچه، به جای این که  حرؾ آن، تشدید

 تشدید می گذارند.« چ»روی 

در گذشته، تشدید گذاشته می شد، دیگر در نوشتار تشدید کم تر به کار می رود ولی در خوانش باید به همان فرم تشدید دار 

 خواند. « بنا»نمی توان را « بّنا»تلفظ شود. مثال 

 : 55تا  53صفحه  

 خوانش جمله
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در این صفحه )اکنون با هم می خوانیم( برای کالس اول را داریم که هنرجویان بزرگسال آن را به راحتی می خوانند. در 

 «. ِمن»بخوانند یا « َمن»را « من»گذاری شده اند. چون هنرجویان هنوز نمی دانند  این جمالت تمام کلمات آوا

 :57تا  56 -ص  دیکته ی گروه دوم

در این صفحه همان کلمات استثناء را که هنرجویان خوانده اند در جمله آورده ایم تا بخوانند و حفظ کنند که بتوانند دیکته 

 بنویسند.

گاه این نوع واژگان با یک نوع تلفظ و دو نوع نوشتار، وارد شده است.  از زبان عربی زبان پارسی واژگان بسیاردر 

...، به همین دلیل خوار و خار –حیاط و حیات -َعلم و اَلم -معانی مختلؾ و متضاد هم پیدا می کنند. مانند: ؼریب و قریب

تالش کنید درست نویسی را باید آموزگاران فراگیری درست نویسی )دیکته( بسیار مشکل و گاه ؼیرممکن است. بنابراین 

 . شوددست با درست نویسی هماهنگ  ماهیچه های نوشته شود واشتباه « خواندن»د ند. یعنی نگذارنآموزش ده

 .64تا  58 -خوانش کتاب اول ص

 

 «کتاب دوم»

 

 سال( 0دوم و سوم دبستان )بیش از 

تعداد واژگان به  آموزش داده می شود.گروه دوم استثناءها  سپسدر این کتاب نیز همانند کتاب اول، ابتدا گروه اول و 

 است.  افزایش یافتهنسبت سن و کالس هنرجویان 

 .91تا  83خوانش کتاب دوم ص 

 خوانش جمله: داستان و شعر برای دوم و سوم دبستان

 رفته می شود. دیکته فقط در جمله گدوم در کتاب 
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 «کتاب سوم»
 (ده ساله)بیش از 

   

 در این کتاب، بقیه ی استثناءها اضافه شده است. 

 : خوا= خا1

 : خوی= خی2

 : ی= آ؛ در برخی از اسم ها مانند کبری، موسی، مصطفی و ... به کار می رود. 3

 : همزه4

 : تنوین5

 تنها بخش نوشتار آن باقی می ماند که احتیاج به تمرین بیش تری دارد. 

 واژگان گروه دوم )بیش از ده سال(

 . استخوانش برای استثناهای کتاب  تمام بخشدر این 

  186 تا 182 دیکته ی کتاب سوم نیز تنها در جمله و متن گرفته می شود، صفحهخوانش و  

 33جدول 

از واژگانی استفاده شده است که کم تر در حافظه ی شنیداری هنرجویان وجود دارد و تنها به مسئله ی  33در جدول 

خوانش توجه شده است. چنان چه هنرجویی بتواند این جدول را درست بخواند، یعنی هنر خوانش پارسی را فراگرفته 

 است. 

 

 است. 33امه ی جدول واژه نشامل  (103تا  105بخش پایانی سه کتاب )ص 

خوانش  ویژه 162سال و از صفحه ی  10برای زیر بخشی خوانش داستان و شعر شروع می شود که  184از صفحه ی 

 پیروز و خندان و سالمت باشید.سال است.  10نوشتار بیش از تمرین و 

 خیاط -ص -ع 

 1334تیرماه                                                                                                                      


