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سخین اب والدین

والدین گرامی؛ دفرتهای برنامه ریزی دانش آموزی که تاکنون به نام های دفرت 

 یادداشت , دفرت رابط , دفرتروزنگار, دفرت ارتباط و ... با آن آشنا بوده اید ,

در واقع دفرت همراه دانش آموز بوده که هدف اصلی آن ایجاد ارتباط بین 

مدرسه, والدین و دانش آموز و بررسی روند آموزشی و تحصیلی دانش آموز 

دانش آموز  پیرشفت  جهت  در  مهم  بسیار  مبانی  از  خود  که  است   بوده 

به شامر می رود. اما این دفرت برنامه ریزی که اکنون پیش روی شامست، جزء 

بلند مرتبه ای  اهداف  دارای  البته  و  برنامه ریزی  دفرتهای  پیرشفته ی  نسل 

متخصصان  متامی  بر  برنامه ریزی  دفرت  اهمیت  آنجایی که  می باشد.از 

آموزشی مربهن بوده ، بر آن شدیم که ابعاد بسیار رضوری که تا به حال در 

این مقوله دیده نشده است را در این دفرت گنجانده تا بدین وسیله به کمک 

به اهدافی  اولیاء ژرف نگر و دانش آموزان کوشا  آموزگاران زحمتکش , شام 

بر  بدین وسیله عالوه  کنیم ,  پیدا  می پردازیم، دسرتسی  آن  به  ادامه  در  که 

اهداف آموزشی متداول، در بالندگی شخصیت و رفتار و بهداشت روانی 

اساسی  گامی  می باشند ,  عزیزمان  ایران  آینده سازان  که  نیز  دانش آموزان 

برداریم.

با دوربین تلفن همراه
   خود اسکن کنید

کلیّات
)مقدمه و اتریخچه(

والدین عزیز

سالم

فرزندانتان برای حرکت در مسـیر موفقیت نیاز به همراهی دارند که 

بتواننـد بـه او تکیـه کننـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه شـام فرزنـد خـود را 

بهـرت از هـر کـس دیگـر می شناسـید، پـس بهرتیـن فـردی کـه می توانـد 

او باشـد، شـام  بـه فرزندتـان کمـک کنـد و همـراه و تشـویق کننده ی 

هسـتید. 

بنابرایـن از همیـن ابتـدای سـال تحصیلـی از شـام می خواهیـم یـار و همـراه 

فرزندتان بوده و با رعایت نکاتی ساده مسیر او را هموار سازید. به همین 

منظـور توصیه هایـی بـه شـام می کنیـم کـه بـا اجـرا کـردن آن هـا کمـک بسـیار 

زیـادی بـه او خواهیـد کـرد:

از  پـس  فرزندتـان  زیـرا  کنیـد  خـودداری  درسـی  تذکرهـای  دادن  از   -

مدتـی بـه ایـن تذکـرات بی اعتنـا می شـود و در ادامـه ممکـن اسـت بـه 

بیانجامـد. بحـث و جـدل میـان شـام و فرزندتـان 

- اگر مشـکلی در مسـائل درسـی فرزندتان مشـاهده می کنید، سـعی 

کنیـد آن را بـه اطـالع مشـاور یـا معلـم رسـانده و از آن هـا بخواهیـد در 

حـل مشـکل بـه شـام کمـک کننـد.

- از تغییرات رفتاری فرزندتان در ایام امتحانات نگران نباشید و آن را 

امتحانـات  به دلیـل فشـار  بدانیـد  او نگذاریـد و  بـه حسـاب بی ادبـی 

اسـت؛ پـس کمـی بیشـرت بـا او مـدارا کنیـد.
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توجه: ساعت را بر اساس نحوه زندگی دانش آموز می توان تغییر داد. 

تکالیف امروز : تکالیفی که در روز جاری از طرف آموزگار تعیین شده و در دفرت 

برنامه ریزی قید شده است.

تکالیف فردا : طبق برنامه هفتگی، دروسی که در برنامه فردا آمده مرور شود تا 

دانش آموز هر روز در کالس آمادگی پاسخگویی به سواالت را به صورت داوطلبانه 

داشته باشد. 

برنامه ریزی هفتگی: هر جمعه در طول سال تحصیلی، برنامۀ هفته بعد دانش آموز 

بر اساس جداول روزانه ی پر شده، طراحی می شود.

 آشــنایی دانــش آمــوزان و والدیــن بــا بحــث مهــم برنامه ریــزی، 
ســاعات مطالعــه و انجــام تکالیــف در منــزل در رونــد تحصیلــی 

رابطــه  ایــن  در  می باشــد .  اهمیــت  حائــز  بســیار  دانش آمــوزان 

آموزشــی  معاونیــن  آمــوزگاران ,  مــدارس ,  تحصیلــی  مشــاوران 

دقیــق  اجــرای  در  پررنــگ  بســیار  نقشــی  می تواننــد  والدیــن  و 

بــه شــیوه  بــر انجــام تکالیــف  تــا عــالوه  ایــن برنامــه ایفــا مناینــد , 

صحیــح و علمــی , انگیــزش تحصیلــی را در دانش آمــوزان افزایــش 

تکلیف نویســی  یعنــی  بُعــد تحصیلــی  پر چالش تریــن  از  و  داده 

دانش آمــوزان کــه همــواره والدیــن در منــزل از آن شــکایت دارنــد 

عزت نفــس  و  به نفــس  اعتــاد  بدین وســیله  مناینــد .  جلوگیــری 

دانش آمــوزان را پی ریــزی و تقویــت مناینــد کــه خــود  از ارکان و 

اهــداف اصلــی تعلیــم و تربیــت می باشــد .

بــر اینکــه برنامــه  بــوده و عــالوه  ایــن مــدل از برنامه ریــزی جامــع 

بــرای  را  او  می کنــد,  پیگیــری  و  رصــد  را  دانش آمــوز  درســی 

می کنــد .  آمــاده  گوناگــون  آزمون هــای 

بهــرت اســت در متامــی جمعه هــای ســال تحصیلــی ایــن رونــد را 

ادامــه دهیــد . برنامــه یــک هفتــه آینــده بــا مشــارکت دانش آمــوز 

و بــا توجــه بــه تــوان و برنامــه عمومــی خانــواده و همچنیــن بــا توجــه 

شــده  اجــرا  و  پــر  قبــل  طــول هفتــۀ  در  کــه  روزانــه ای  جــداول  بــه 

بــا  ایــن برنامه ریــزی  اســت، طراحــی شــود. معمــوال بهــرت اســت 

توجــه بــه ســاعات بعــد از مدرســه و مطابــق بــا فعالیــت تحصیلــی 

و فعالیت هایــی کــه بــه عنــوان پــاداش و بــرای تقویــت پیرشفــت 

تحصیلــی وی بــه کار مــی رود, نوشــته شــود .  

اولیاء گرامی در قبال انجام صحیح برنامه  ای که برای دانش آموز 

خــود به صــورت هفتگــی در نظــر داریــد، جایــزه ای بــرای فرزندتــان 

در نظــر بگیریــد و گــزارش آن را بــرای آمــوزگار و مدرســه ارســال 

کنیــد  تــا از مشــوق های اجتاعــی نیــز بهره منــد شــود .

برنامه ریزی  هفتگی 
After school

برانمه ریزی 
هفتیگ

17/5 تا خواب 16/5 تا17/5 15/5 تا 16/5 ساعت 15 تا 15/5 ساعت14 تا 15 ساعت 13 تا 14

فعالیت دلخواه بازی و رسگرمی مرور تکالیف فردا اسـرتاحت – در اختیارخود انجـام تکالیف امروز اسرتاحت – ناهار

برای مثال می توانید الگوی زیر را در نظر بگیرید:

اصول و اهداف دفرت برانمه ریزی
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 آشنایی با اختالالت یادگیری
Learning disabilities

دانش آموزی که سنوات تحصیلی را با اختالالت یادگیری پشت رس بگذارد 

و به مشکل وی پی نربیم , متاسفانه  در زمره دانش آموزان بی توجه ,  تنبل 

و گاهاً با انگ هایی چون خنگ طبقه بندی می شوند , که این خود بر روان و 

شخصیت و رفتار دانش آموز اثرات مخربی خواهد گذاشت .

در ایــن بخــش تــالش شــده اســت کــه اولیــاء محــرتم را بــا 

نشــانه هــای اولیــه انــواع اختــالالت یادگیــری آشــنا کنیــم و 

بــه  ایــن اختــالالت را  همچنیــن روش هــای کاهــش شــدت 

شــا عزیــزان معرفــی مناییــم.

از مهم تریــن و نگران کننــده تریــن مباحــث در پایــه ابتدایــی 

ایــن دفــرت برنامــه ریــزی روش هــا و مترین هایــی جهــت  کــه دارای فراوانــی زیــادی اســت بحــث اختــالالت یادگیــری اســت . در 

پیشــگیری از بــروز احتالــی اختــالل دیکته نویســی , اختــالل ریاضــی و اختــالل خوانــدن معرفــی شــده کــه اجــرای دقیــق ایــن روش هــا، 

کــه بیشــرت بــه شــکل بازی هــای رقابتــی انجــام می گیــرد، عــالوه بــر پیشــگیری از بــروز اختــالالت ذکــر شــده , تاثیــر شــگرفی بــر روی 

افزایــش مترکــز و دقــت دانش آمــوزان کــه خــود از چالش برانگیزتریــن مــوارد عبــور از دوره ابتدایــی به شــار مــی رود , خواهــد داشــت. 

در اجــرای مترین هــای مترکــزی , همــکاری دقیــق متولیــان آموزشــی مــدارس و البتــه والدیــن گرامــی امــری بســیار تاثیرگــذار خواهــد 

بــود .

دانش آمــوزان دارای اختــالالت یادگیــری بــا داشــن هــوش مناســب دچــار چالــش هــای تحصیلــی می شــوند کــه می توانــد منــود ایــن 

چالش هــا در رفتــار وشــخصیت آنــان تأثیــر ســو به جــای بگــذارد . دقت نظــر اولیــاء محــرتم و شناســایی ایــن دانش آمــوزان در مراحــل 

اولیــه کمــک شــایانی بــه درمــان این گونــه اختــالالت خواهــد داشــت. 

یاد بگیریم چگونه یاد بگیریم
Learn How to Learn

روش  متوســطه  دوره هــای  در  حتــی  دانش آمــوزان  از  بســیاری 
بــا رصف وقــت  آمــوزش ندیده انــد و  صحیــح مطالعــه دروس را 
مرحلــه  آمــوزش  بــا  برخوردارنــد .  اندکــی  بســیار  بــازده  از  بســیار 
در  بگیریــم«  یــاد  چگونــه  بگیریــم  » یــاد  مهــم  بحــث  مرحلــه  بــه 
دوره ی ابتدایــی , در واقــع ابــزار و فنــون بســیار مهمــی در اختیــار 
بــر پیرشفــت تحصیلــی از  فرزندان مــان قــرار می گیــرد کــه عــاوه 
خســتگی های مفــرط مطالعــات طوالنی مــدت و از دســت دادن 
کــه  اســت  بدیهــی  می کنــد .  جلوگیــری  وی  تحصیلــی  انگیــزش 
همــکاری دقیــق اولیــاء دبســتان و اولیــاء دانش آمــوزان در فهــم و 
اجــرای درســت ایــن بحــث جــدی اهمیتــی وافــر خواهــد داشــت. 
دوره دروس در دوره های هفتگی , ماهانه , ترمی و قبل از رشوع 
خاصه نویســی ,  علمــی  روش هــای  بــردن  بــه کار  و  امتحانــات 
روش هــای  مهم تریــن  از  خــود  کــه   .... و  رسواژه  نت بــرداری , 
صفحــات  در  اســت ,  یادگیــری   – یاددهــی  فنــون  آموزش هــای 
از  بعــد  کــه  شــده  گنجانــده  گاج  برنامه ریــزی  دفــر  مخصــوص 
انجــام چنــد دوره بــه تســهیل یادگیــری و احســاس شــوق و شــعف 

شــد. خواهــد  منجــر  دانش آمــوزان  در  یادگیــری 

مهارت یافن جهت کاربرد روش های 

معرفی شده، مستلزم تفهیم و تکرار 

مباحث می باشد . بنابراین دانش آموزان 

عزیز با به کار بردن این روش ها , تفاوت 

بین یادگیری ریاضی , علوم و ... را 

به خوبی ملس خواهند کرد . 

آشنایی اب 

اختالالت یادگیری
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پــرورش و رشــد خالقیــت در قالــب داســتانک های نیمه متــام 

آنــان  بــرای  و  می شــود  تکمیــل  دانش آمــوزان  به وســیله  کــه 

جنبــه تفریــح دارد در ایــن دفــرت برنامه ریــزی گنجانــده شــده کــه 

فراینــد  و  اســتعداد تحصیلــی  پــرورش  در  به طــور غیر مســتقیم 

جامعه پذیــری آن هــا نقــش به ســزایی دارد. همچنیــن داســتان و 

قصه هایــی متناســب بــا ســن هــر پایــه تحصیلــی طراحــی شــده کــه هــدف از اجــرای آن, آمــوزش  فرایندهــای جامعه پذیــری به طــور 

غیر مســتقیم می باشــد . در صفحــات ایــن دفــرت برنامه ریــزی از مباحــث مهــم یادگیــری غیر مســتقیم کــه فوایــد بســیاری در یادگیری هــای 

برده ایــم . بهــره  نیــز  ایفــا می کنــد ,  اجتاعــی فرزندان مــان 

اولیــاء گرامــی , شــکل گیری عــادات خــوب در کــودکان از طریــق یادگیــری غیر مســتقیم صــورت می گیــرد . هــر رفتــاری کــه مایــل بــه انجــام آن 

توســط کــودک هســتیم , بایســتی در والدیــن نهادینــه باشــد و کــودک شــاهد انجــام این گونــه رفتارهــا توســط والدیــن باشــد . بارزتریــن و 

پیچیده تریــن یادگیــری در کــودکان یادگیــری زبــان مــادری و حــرف زدن اســت کــه از طریــق یادگیــری غیر مســتقیم صــورت می گیــرد . 

یادگیــری غیر مستقیــم
Undirected Learning

قصه  های خالق

در ایــن دفــر برنامه ریــزی بــرای افزایــش خاقیــت و 
هامنند ســازی دانش آمــوز بــا قهرمانــان داســتان ها, 
و آشــنایی ذهنی آنها با زندگی در رشایط ســخت, 
ادامــه  کــه  نیمه متــام,  داســتان های  شــیوه  از 
می کنــد ,  پیــدا  ادامــه  کــودک  به وســیله  داســتان 
اســتفاده شــده اســت. گاهــی داســتان در جایــی 
و  می شــود  گــذارده  دانش آمــوز  به عهــده  حســاس 
گاهــی داســتان به صــورت کامــل بــرای رســیدن بــه 
مفهومــی خــاص تعریــف می شــود. همراهــی شــام 
دارای  بســیار  داســتان ها  امتــام  در  گرامــی  اولیــاء 

اســت.    اهمیــت 

از آنجایی که در ذهن و خیال حد و مرزی نداریم, در 

ناخــودآگاه  داســتان ها، محتویــات  این گونــه  نوشــن 

فرزندامنــان هویــدا می شــود و مــا می توانیــم نیازهــای 

روانــی مســتور را در آنهــا شناســایی کنیــم و در جهــت 

و  برداریــم  اساســی  قدم هــای  نیازهــا  این گونــه  رفــع 

بــرای رســیدن بــه بهداشــت روانــی کودکان مــان تــالش 

درخــوری مناییــم . 

کــودک در دو ســال اول زندگــی به طــور مــداوم در معــرض ایــن رفتــار قــرار دارد و به طــور 

می گــردد .  نهادینــه  وی  در  پیچیــده  یادگیــری  ایــن  قبلــی  برنامه ریــزی  بــدون  و  کامــل 

رفتار هــای مهمــی چــون کتاب خوانــی , صداقــت در گفتــار , عــدم پرخاشــگری و .... 

بایســتی توســط بزرگســاالن انجــام شــود تــا در کــودکان نهادینــه شــود .
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آزمـــون شاخـــه ای 

این روش فیلرتینگ آموزشی را در پایان ماه های آبان , آذر , دی , بهمن , 

اسفند و فروردین نیز انجام دهید . 

اولیاء گرامی

اداره  بودجه بنــدی  طبــق  بــر  تحصیلــی  مــاه  هــر  پایــان  در 

جهــت  برنامــه ای  بایســتی  پــرورش  و  آمــوزش  محــرتم 

توســط  آن  دقیــق  اجــرای  بــا  کــه  شــود  اجــرا  دروس  دوره 

بــه اجــزای کوچک تــری تقســیم مناییــم. بدین ترتیــب اضطــراب امتحــان را در  یــک کتــاب را  دانش آمــوزان , در واقــع کل دروس 

دانش آمــوزان از بیــن خواهیــم بــرد و آن هــا همیشــه آمــاده آزمــون دادن هســتند و از ایــن بابــت اسرتســی را متحمــل منی شــوند، در 

نتیجــه انگیــزش تحصیلــی در ایشــان هــر روز بیشــرت و بیشــرت خواهــد شــد. تقســیم دروس بــه بخش هــای کوچــک و آزمون ســازی 

از بخش هــای کوچــک و اجــرای آزمون هــا بــه دانش آمــوز و اولیــاء در شناســایی نقــاط ضعــف تحصیلــی کمــک می کنــد . یکــی از 

روش هــای فیلرتینــگ آموزشــی , یادگیــری بــه روش شــاخه ای اســت کــه در آن تیــرت بــه تیــرت مباحــث دروس مختلــف را در پایــان 

هــر مــاه را به صــورت آزمــون برگــزار می کنیــم  و از یادگیــری آن هــا توســط دانش آمــوز اطمینــان حاصــل می  کنیــم و در صــورت عــدم 

یادگیــری مبحثــی , آن مبحــث مجــددا تدریــس شــده و پــس از متریــن و تکــرار به وســیله دانش آمــوز، آزمــون مجــددی اجــرا می گــردد 

تــا از یادگیــری کامــل وی اطمینــان حاصــل شــود .

اولیاء محرتم دقت منایید که ســواالت آزمون را بر اســاس تیرتهای درســی مشــخص منایید تا به هنگام تصحیح اوراق به ســادگی 

متوجــه عــدم یادگیــری تیرت هــای گوناگــون شــویم . به طــور مثــال در پایــان مــاه مهــر , بــرای دروس فارســی , ریاضــی و علــوم بــر طبــق 

رسفصل ها ؛ سواالتی آماده کنید که در برگیرنده متامی رسفصل های خوانده شده در مهر ماه باشد و در دو یا سه روز آزمونی 

برگــزار کنیــد و نقاط ضعــف تحصیلــی دانش آمــوز خــود را مشــخص کــرده تــا دوبــاره آن هــا را مــرور کنــد. اگــر آمــوزگار نیــز در کالس 

ایــن روش ) فیلرتینــگ آموزشــی شــاخه ای ( را بــرای کل کالس انجــام دهــد نتایــج پربارتــری به همــراه خواهــد داشــت .  بــه منظــور 

دسرتســی بــه منونــه ســؤال ها می توانیــد از کتــاب جامــع قنــد و عســل دوم و همچنیــن در آزمون هــای  شــاخه ای مربــوط بــه ماه هــای 

دی و خــرداد کــه دورۀ برگــزاری امتحانــات دانش آمــوز اســت توصیــه می شــود از کتاب هــای تــک درس 6420 کمــک بگیریــد.

انواع روش های دیکته نویسی
روش هــای مختلــف دیکته نو یســی عــاوه بــر اینکــه 
کمــک شــایانی بــه یادگیــری ایــن مبحــث می کنــد , 
بــا ســبک های گوناگــون یادگیــری دانش آمــوزان 

نیــز هم خوانــی دارد . 
دانــش  انگیــزه  دیکته نویســی  اجــرای  در  تنــوع 
آمــوزان را افزایــش می دهــد و همچنیــن اهــداف 
دیگــر یادگیــری فارســی را محقــق می منایــد . در 
مختلــف  روش هــای  بــا  را  شــام  نیــز  دفــر  ایــن 
می کنیــم .   آشــنا  دیکته نویســی  و  دیکته گویــی 
امــای  کتاب هــای  از  می کنیــم  توصیــه  ضمنــاً 
اســتفاده  نیــز  دانش آمــوزان  و  والدیــن  ویــژۀ  آس 

کنیــد.
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سودوکو , تفاوت تصاویر و ماز  انجــام مــوارد مذکــور تحــت عنوان هــای گوناگــون ســودوکو, 

تفــاوت تصاویــر و مــاز عــالوه بــر جنبــه رسگرمــی و تفریــح 

بــا ذائقــه کــودکان و نوجوانــان همخــوان اســت , تاثیــر  کــه 

بــا  بــر روی افزایــش مترکــز آ ن هــا خواهــد داشــت.  زیــادی 

انجــام ایــن مــوارد، ورزش ذهنــی مناســبی بــرای فرزنــد شــا 

تــدارک دیــده شــده اســت .  

مترکــز  تــوان  افزایــش  مترکــزی  بازی هــای  اجــرای  از  هــدف 

ایــن بازی هــا کــه معمــوال به صــورت  دانش آمــوزان می باشــد . در 

فیزیکــی انجــام می گیــرد , تطابــق ماهیچه هــای چشــم و دســت و 

همچنیــن دوری فرزندان مــان از بازی هــای رایانــه ای کــه متاســفانه 

آســیب های جدی بر یادگیری و مترکز ایشــان به جای می گذارد 

صــورت می پذیــرد . بــرای انجــام صحیــح بازی هــای مترکــزی، توجــه و همراهــی شــا اولیــاء محــرتم بســیار تاثیر گــذار خواهــد بــود . 

مضــاف بــر اینکــه بــا رشکــت در بــازی به صــورت گروهــی و مســابقه ای، انگیزه ســازی خوبــی بــرای پیگیــری این گونــه بازی هــا, کــه هدفــی 

بــزرگ را دنبــال می کننــد , در دانش آمــوزان ایجــاد خواهــد شــد. 

 بازی های تمرکزی

بعد از اجرای چند دوره از این گونه بازی ها , شا از تغییراتی که درفرزندتان 

به وجود خواهد آمد , خصوصاً افزایش مترکز و جلوگیری از به وجود آمدن 

اختالالت یادگیری, متعجب خواهید شد . بازی های مشابه را نیز شا 

می توانید طراحی کنید و با شمردن قوانین بازی آن را با فرزندتان اجرا 

منایید . 

مفاهیم درسی

مختلــف،  دروس  در  را  آمــوزان  دانــش  توجــه  بخــش  درایــن 
اینکــه از  بــر  بــه مباحــث مهمــی می کنیــم کــه عــاوه  معطــوف 
پیش نیــاز  مــی رود ,  به شــامر  هــا  آزمــون  در  ســوال  پــر  مباحــث 
مهمــی بــرای هــامن دروس در ســال های بعــدی نیــز می باشــد ، 
تــا جایــی کــه برخــی از ایــن تیرهــا تــا ســنوات دبیرســتان ادامــه 
می یابنــد . بنابرایــن مشــخص منــودن ایــن مباحــث تحــت عنــوان 
 , ریاضــی  چــون  دروســی  در  خصوصــا  درســی  مهــم  مفاهیــم 
علــوم و فارســی توجــه دانش آمــوزان را بــه ایــن مباحــث بیشــر 

می کنــد .  معطــوف 

مفاهیم دریس

سودوکو
تفاوت تصاویر

مـاز

ابزی های
مترکزی
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در این دفرت برنامه ریزی، توجه به ساعت تکالیف , ساعت خواب , اهمیت مسواک زدن , زمان بازی 

و حتی نوع بازی و .... به طور غیر مستقیم روی نظم فرزندمان تأثیر مثبت دارد و باعث می شود 

در آینده انسان هایی برنامه ریز و منظم شوند. با توجه به اهمیتی که مربیان و اولیاء در این مورد 

به کار خواهند بست , پایه های نظم و برنامه ریزی در امور را در دانش آموزان پی  ریزی خواهیم منود.

در متامی روزهای این دفرت، این موارد قید شده که 

مستلزم توجه بوده و امضاء والدین، اهمیت این 

موضوع را برای دانش آموزان هویدا خواهد منود .

و در پایان...



هـر 4 هفتـه  از  بعـد  و  ایـن دفـرت  در رشوع 

ایسـتگاه  یـه  مـاه(  هـر  ابتـدای  در  )تقریبـاً 

آموزشـی داریـم کـه مطالـب اون  مربـوط بـه 

ایـن  تـوی  کردیـم  می شـه. سـعی  والدینـت 

رو  مفیـدی  و  مهـم  مطالـب  ایسـتگاه ها، 

بـه  اون هـا  بـه  توجـه  کـه  بگیـم  والدینـت  بـه 

پیرشفـت تحصیلیـت کمـک می کنـه. پـس 

ایسـتگاه ها  همـه ی  حتـامً  بخـواه  ازشـون 

بـا  رو  تحصیلـی  سـال  بتونـی  تـا  بخونـن  رو 

بـذاری. رس  پشـت  موفقیـت 

عنـوان  بـا  رو  بخشـی  دفـرت  ایـن  اول 

اون  در  کـه  آوردیـم  بـرات  »اینفوگرافـی« 

هـر  رسفصل هـای  و  مطالـب  بخـش، 

نحـوه ی  و  درسـیت  کتاب هـای  از  کـدوم 

ارزش یابی اون رو برات توضیح دادیم. این 

بخـش بهـت کمـک می کنـه بـا درس هایـی 

کـه امسـال قـراره یـاد بگیـری، آشـنا بشـی و 

برنامه ریـزی بهـرت و دقیق تـری بـرای خـودت 

کنـی. تنظیـم 

اینفوگرافی   1

ایستگاه آموزش  2

 روش استفاده از دفرت برانمه ریزی
دوست خوبم؛ این دفرتی که االن روبه روته قراره امسال بهرتین دوست و همراهت باشه. 

این دفرت شامل بخش های مختلفیه و هر بخش هدف خاصی رو دنبال می کنه. فراموش نکن که برنامه ریزی فقط به برنامۀ درسی محدود منی شه و انواع 

مختلفی داره، مثل برنامه ریزی برای یادگیری مهارت هایی برای داشنت زندگی بهرت و ارتقاء ابعاد مختلف شخصیت و ...

حاال بخش های مختلف این دفرت را بررسی می کنیم تا بهرت بتونی از اون استفاده کنی:

12

با دوربین تلفن همراه
   خود اسکن کنید

آموزش قرآن

کتـاب 123 صفحـه ای آمـوزش قـرآن دوم در چهـارده درس 

تنظیم شده است. هر درس شامل چند جلسه می شود 

و بعـد از هـر پنـج یـا چهـار درس یـک »یـادآوری« قـرار گرفتـه 

است.

شـا  بهـر  یادگیـری  بـرای  فعالیت هایـی  درس  هـر  در 

آمـوزش  بخـش  در  اسـت.  شـده  آورده  عزیـز  دانش آمـوزان 

لوحـه، شـا یـاد می گیریـد کـه چطـور سـوره یـا عبـارات قرآنـی را ابتـدا 

دسـته جمعی و سـپس انفرادی بخوانید، در بخش فرد خوانی، با انتخاب 

کتـاب خـود  روی  از  را  قرآنـی  عبـارت  یـا  آیـات  از  یـک سـطر  معلـم حـدود 

می خوانید، در بخش جمع خوانی شا سوره ی موردنظر را از حفظ، همه 

بـا هـم، دسـته جمعـی می خوانیـد. بخـش پیـام قرآنـی عبـارت پیـام قرآنـی و 

معنـای آن را می خوانیـد سـپس بـا اسـتفاده از تصویـر پیـام، بـا دوسـتان هـم 

گـروه خـود دربـاره ی آن تصویـر، مفهـوم و مصادیـق آن در زندگـی، گفـت و 

گـو کـرده و سـپس نظـر خـود را بـرای کالس بیـان می کنیـد. در بخـش قصـد 

آیات، معلم داسـتان را به شـیوه ی قصه گویی برای شـا تعریف می کند و 

سـپس منت داسـتان توسـط چند دانش آموز خوانده می شـود. بخش انس 

با قرآن در خانه که در پایان هر جلسـه آورده شـده اسـت و تکالیف مربوط 

بـه آن جلسـه، کـه بایـد در خانـه انجـام شـود، بیـان شـده اسـت. در بخـش 

»شـمرده بخـوان« در درس آخـر )قـرآن در تابسـتان( ابتـدا سـوره را شـمرده و 

سـپس بـا کتـاب گویـا گـوش می کنیـد و می خوانیـد.

حاال موضوع هر کدام از درس ها را توضیح می دهیم:

درس اول: در این درس با الف کوچک و سکون آشنا می شوید.

درس دوم: ایـن درس تشـدید و اتصـاالت را در جمـالت عربـی بـه شـا 

آموزش می دهد.

درس سـوم: در این درس با حرف »ك« و 

کاربرد آن در سوره ی حمد آشنا می شوید.

در  آن هـا  کاربـرد  و  ة«  ـ  »ــة  ایـن درس  درس چهـارم: 

می دهـد. آمـوزش  شـا  بـه  را  نـاس  سـوره ی 

درس پنجـم: در ایـن درس تنویـن را می خوانیـد و در 

ادامـه نیـز سـوره ی فلـق را روخوانـی می کنیـد.

درس ششم: این درس سوره ی توحید و »ـه و، ـه ی« را 

به شا آموزش داده است.

درس هفتـم: در ایـن درس سـوره ی نـر را روخوانـی می کنیـد و 

قصـه ای بـا عنـوان »فتـح مکـه« را می خوانیـد. و در ادامـه نیـز بـا ء )همـزه( آشـنا 

می شـوید.

درس هشـتم: در ایـن درس سـوره ی کوثـر را روخوانـی می کنیـد و بـا »ئــ« 

آشنا می شوید و در ادامه نیز داستان »کودک خداپرست« را می خوانید.

درس نهم: در این درس سوره ی عر به شا آموزش داده می شود.

آشـنا  ماعـون  سـوره ی  و  فیـل  سـوره ی  بـا  درس  ایـن  در  دهـم:  درس 

می خوانیـد. را  فیـل  اصحـاب  قصـه ی  همین  طـور  و  می شـوید 

داده  آمـوزش  شـا  بـه  کافـرون  سـوره ی  درس  ایـن  در  یازدهـم:  درس 

می شـود.

داده  آمـوزش  بـه شـا  انـراح  ایـن درس سـوره ی  در  درس دوازدهـم: 

می شـود.

و  می شـوید  آشـنا  تیـن  سـوره ی  بـا  درس  ایـن  در  سـیزدهم:  درس 

می خوانیـد. را  بت شـکن  قهرمـان  داسـتان  همین طـور 

و  می شـوید  آشـنا  قـدر  سـوره ی  بـا  درس  ایـن  در  چهاردهـم:  درس 

می خوانیـد. را  آتـش  میـان  باغـی  داسـتان  همین طـور 

درس آخر: در این درس سوره هایی از قرآن برای شا آورده شده تا در تابستان 

روخوانی را مترین کنید، سوره هایی مانند عر، قریش، همزه، ضحی، 

زلزال، تکاثر، قارعه، بینه،  شـمس، لیل و بلد.

در ادامه با جدول ارزشیابی این درس آشنا می شویم:

ن
قرآ

ش  
وز

آم

ایستگاه  1 

انواع حافظه و نقش آن ها در یادگیری

حافظـه  و  کوتاه مـدت  حافظـه   آنـی،  یـا  فـوری  حافظـه  یعنـی  حافظـه  سـه گانه  انـواع 

می کننـد.  ایفـا  را  کلیـدی  نقـش  دانش آمـوزان  تحصیلـی  موفقیـت  در  بلندمـدت، 

انتقال اطالعات آموخته شده در طول سنوات تحصیلی از حافظه موقت به حافظه 

بلندمـدت تضمینـی اسـت بـرای به کارگیـری آموخته هـا در زندگـی کـه ایـن امـر متضمـن 

امنیـت شـغلی دانش آمـوزان در بزرگسـالی خواهـد بـود. 

حافظـه آنـی: به عنـوان مخـزن ورود اطالعـات در مغـز می باشـد کـه تنهـا بـرای چندثانیـه 

اطالعات را نگهداری می کند و بعد از رمزگذاری اطالعات را به حافظه کوتاه مدت 

منتقـل می کند. 

حافظـه کوتاه مـدت: اطالعـات درسـی کـه دانش آمـوزان در طـول سـنوات تحصیلـی در 

معـرض آن قـرار دارنـد، بعـد از ورود بـه بخـش ثبـت حسـی مغـز، موردتوجـه قـرار گرفتـه 

و وارد حافظـه کوتاه مـدت می شـوند. در حافظـه کوتاه مـدت اطالعـات عمدتـاً 

بـه شـکل صوتـی یـا شـنیداری رمزگردانـی می شـوند. امـا ایـن حافظـه از رمزهـای 

دیگـری چـون رمزهـای دیـداری و معنایـی نیـز اسـتفاده می کنـد. بـرای یادگیـری 

بهـر دانش آمـوزان و بـه یادسـپاری بیشـر و عمیق تـر مطالـب درسـی بایسـتی 

از روش هـای دیـداری و معنایـی بـرای آمـوزش اسـتفاده شـود.

طوالنی تـری  زمـان  مـدت  بـه  را  مطالـب  حافظـه  ایـن  مـدت:  دراز  حافظـه 

مبنـای  حافظـه  ایـن  اسـت.  نامحـدود  آن  ظرفیـت  و  می کنـد  نگهـداری 

زیست شمیایی دارد؛به عبارت دیگر اطالعات در این حافظه از تغییرات 

نگهـداری می شـوند. و  آمـده  پدیـد  شـیمیایی  زیسـت 
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داستان  3
توی این دفرت، بعد از هر دو هفته یه داستان جالب و آموزنده اومده تا همین طور که در طول سال جلو می ری 

و دفرتت رو پر می کنی، با خوندن این داستان ها رسگرم بشی و درس های خوب ازشون یاد بگیری.

را دیدنـد.  مارماهـی  بچـه  کـه  بـازی می کردنـد  روز، دلقک ماهی هـای کوچولـو پشـت مرجان هـا  آن 

معلـوم بـود کـه راهـش را گـم کـرده. دلقک ماهی هـای کوچولـو دسـت از بـازی کشـیدند و بـا تعّجـب 

نگاهـش کردنـد.

یکی آهسته گفت: »وای! تا حاال بّچه ای به این رشتی دیده بودید؟«

یکی دیگر گفت: »چه قدر دراز و بی ریخت اسـت!«

سومی گفت: »خال هایش را نگاه کنید!« و همه زدند زیر خنده، همه، به جز ماهی کوچکی به نام آلبالو.

آلبالـو مثـل دوسـتانش هیچ وقـت از پشـت مرجان هـا بیـرون نرفتـه بـود و هیچ وقـت مارماهـی ندیـده 

دوست عجیب )دلقک ماهی( 
)قمست اول(

بـود. آن جـا فقـط دلقک ماهی هـا زندگـی می کردنـد.

آلبالـو بـا خـودش گفـت: چـه بّچـه ی عجیـب و غریبـی! ولـی ازش خوشـم می آیـد. دمل می خواهـد 

بـا او دوسـت شـوم.

اّمـا دلقک ماهی هـای کوچولـو این قـدر خندیدنـد کـه بچـه مارماهـی بـدون گفـنت یـک کلمـه از آن جـا 

رفـت آن روز، آلبالـو بـرای اولیـن بـار از پشـت مرجا هـا بیـرون رفـت و یواشـکی دور شـد.

می ترسـید دوسـتانش از این کـه می خواهـد بـا بچـه مارماهـی دوسـت شـود؛ مسـخره اش کننـد. آلبالـو 

هیچ وقـت ایـن همـه ماهـی جورواجـور ندیـده بـود.

میان شـان دنبـال بچـه مارماهـی گشـت تـا این کـه او را از خال هایـش شـناخت. ولـی بـه خاطـر اتّفـاق 

آن روز، رویـش نشـد نزدیـک شـود و یواشـکی دنبالـش رفـت. این قـدر پشـت رس بچـه مارماهـی رفـت 

و رفـت تـا یک دفعـه بـه پشـت صخـره ای رسـید کـه پـر از مارماهـی بـود. چنـد بچـه مارماهـی دورش را 

گرفتنـد و بـا تعّجـب نگاهـش کردنـد.

مطالب هفتگی  4
انتهـای هـر هفتـه بعـد از جمعـه، مطالـب رسگرمـی، مازهـا و بازی هـای متنـوع و مفیـدی بـرات آوردیـم. بـه عـالوه 

قصه های خالق نیمه متامی هم داریم که باید با خالقیت ذهنی خودت کاملشون کنی. پس مطالب آخر هفته 

رو از دسـت نـده.

ماز

به آقا موشه کمک کن به پنیر برسه.

با دوربین تلفن همراه
   خود اسکن کنید

ماز و سودوکو
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 )QR code( کیو آر کد 5
بـه تصویـر زیـر QR کـد یـا بارکـد می گـن. بـرای اسـتفاده از ایـن بارکدهـا بایـد از والدینـت 

کمک بگیری. ازشون بخواه با گوشی های همراهشون برنامۀ   Barcode Scanner یا 

QR Reader رو دریافـت و نصـب کنـن.
حـاال وقتـی ایـن برنامـه  رو بـاز کنـی، می بینـی  کـه دوربیـن گوشـی فعـال می شـه. دوربیـن گوشـی 

رو مقابـل ایـن بارکدهـا بگیـر و فیلم هایـی کـه بـاز می شـه رو ببیـن. موضوعـات ایـن فیلم هـا کامـالً 

آموزشـی و در جهـت افزایـش مهارت هـای شـام بـرای موفقیـت در مدرسـه و زندگـی هسـت.

با دوربین تلفن همراه
   خود اسکن کنید

135

حاال می رسیم به مهم ترین قسمت دفرت؛ یعنی برنامه ریزی

یـادت باشـه زمـان بـا ارزش تریـن دارایـی ماسـت و بـا یـه برنامه ریـزی خـوب، می تونـی خیلـی خـوب ازش اسـتفاده 

کنی. یکی از کارهایی که بهت کمک می کنه طبق برنامه ریزی پیش بری و به برنامه هات عمل کنی، یادداشت 

کردنـه. بـرای همیـن جدول هایـی تـوی ایـن دفـرت بـرات قـرار دادیـم تـا هـر روز برنامـۀ مربـوط بـه اون روز رو داخـل 

جـدول یادداشـت کنـی. می دونـی اولیـن چیـزی کـه تـوی ایـن جـدول بایـد یادداشـت کنـی، چیـه؟

مـا بایـد هـر روز، اول درس هایـی رو بخونیـم کـه معلـم همـون روز تدریـس کـرده. پـس وقتـی از مدرسـه بـه خونـه 

برمی گـردی تکلیف هـای درس هـای همـون روز رو در دفـرت برنامه ریـزی خـودت یادداشـت کـن تـا فرامـوش نکنـی 

اون هـا رو مطالعـه کنـی. بـرای مثـال اگـه امـروز ریاضـی و فارسـی داشـتی، مثـل شـکل زیـر در دفـرتت بنویـس:

جــداول  6

17

تاریخ شروع هفته

.... /.... /....

نظر و امضای ولی

نظر آموزگار

اتمام ساعت خوابمسواک زدمشروع

شنبه

نظر و امضای ولی

نظر آموزگار

اتمام ساعت خوابمسواک زدمشروع

یکشنبـه

نظر و امضای ولی

نظر آموزگار

اتمام ساعت خوابمسواک زدمشروع

دوشنبه

هفته اول:
کارها و تکالیف وقت گیر مدرسه را در طول هفته پخش کن و سعی کن 

آهنا را در یک روز انجام ندهی.

سواالت فصل اول ریاضی را حل کنم

درس دوم فارسی را بخوانم

22:13 19:25 14

بعد از اون به کارها، تکالیف و مناسـبت های فردا هم توجه کن. برای مثال اگه یکشـنبه باید خودت رو برای 

پرسش های درس هدیه های آسامن آماده کنی، مرور و آمادگی اون رو در صفحۀ روز شنبه بنویس. حواست 

باشه اون ها رو با توجه به اهمیتشون اولویت بندی کنی و به ترتیب اولویت یادداشت کنی.

17

تاریخ شروع هفته

.... /.... /....

نظر و امضای ولی

نظر آموزگار

اتمام ساعت خوابمسواک زدمشروع

شنبه

نظر و امضای ولی

نظر آموزگار

اتمام ساعت خوابمسواک زدمشروع

یکشنبـه

نظر و امضای ولی

نظر آموزگار

اتمام ساعت خوابمسواک زدمشروع

دوشنبه

هفته اول:
کارها و تکالیف وقت گیر مدرسه را در طول هفته پخش کن و سعی کن 

آهنا را در یک روز انجام ندهی.

22:13 19:25 14

سواالت فصل اول ریاضی را حل کنم

درس دوم فارسی را بخوانم

مرور هدیه های آسمان برای پرسش الکسی فردا

تهیه هدیه برای پدرم

لطفاً در منزل درس دوم ریاضی 

بیشتر تمرین شود.
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برایتعییناولویت،روشزیربهتکمکمیکنه:

اول:مطالعۀدرسهایهامنروز

دوم:امتحانفرداوتحقیقهاییکهبایدتحویلبدهی

سوم:کارهایباقیماندهازروزاول

چهارم:انجامکارهایمربوطبهپژوهشهایهفتهقبل

پنجم:کارهایغیردرسیمثلهدیهتولدو...

قبلوبعدازانجامتکالیفهرروز،ساعترشوعوپایانانجام

تکالیـفرودرقسـمتمشـخصشـدهدرجـدولواردکـنتـادر

پایـانروزبدونـیچنـدسـاعتدرسخونـدیوبهـربتونـیبـرای

یـادت زدن اینکـهمسـواک کنی.بـرای برنامهریـزی بعـد روزهـای

نـرهاونروتـویجـدولبـراتگذاشـتیمتـابهـتیـادآوریکنـههـر

ازمسـواکزدن بزنـی.پـسبعـد ازخـوابمسـواک شـبقبـل

یـهتیـکجلـویاوندرجـدولبـزن.سـاعتخـوابدرشـبدر

یادگیـریبسـیارتأثیرگـذاره.پـسسـعیکـنشـبهازودبخوابـی.

اگـه واردکـردنسـاعتخـوابدرجـدولبهـتگوشـزدمیکنـه

یـهشـبدیـرخوابیـدیبایـدبرنامهریزیـتروتغییـربـدیتـاانجـام

تکالیـفهـرروززودتـربـهپایـانبرسـهوشـبزودتـربخوابـی.

درهـرجـدولقسـمتیهـمبـرایوالدیـنوآمـوزگارتقـراردادیـم

تـاپـسازنظـارتبـربرنامهریـزیوروشدرسخوندنـت،نظرشـونروبـراتبنویسـنوبتونـیبـااسـتفادهازراهنامییهـاو

نظراتشـون،برنامهریـزیبهـریبـرایروزهـاوهفتههـایبعـدداشـتهباشـی.

قبلازاینکهبرنامهریزیکردنرورشوعکنی،بدنیستچندتانکتهروبهتبگم:

-سـعیکـنبـرایدرسهایـیکـهضعیفتـریزمـانبیشـریبـذاری.بعـدازانجـامتکالیـفهـمبـهخـودتجایـزهبـدهبـرای

مثـالمتاشـایتلویزیـون،بـازیبـادوسـتانتو....

-بیشـرمـاعـادتداریـمکـهخودمـونروبـابقیـهمقایسـهکنیـم،مـواردیمثـلمنرههامـون،سـاعتمطالعهمـونو...امـا

بایـدبدونـیکـهبهریـنراهبـرایپیرشفـت،رقابـتکـردنبـاخودمونـه.یکـیازکمکهایـیکـهایـندفـربهـتمیکنـه،اینـه

کـهخـودتروبـاگذشـتهیخـودتمقایسـهکنـیوسـعیکنـیعملکـردهـرروزتنسـبتبـهروزقبـلبهـربشـه.

دوسـتخوبـماسـتفادهازایـندفـرکمـکمیکنـهتـانظـموبرنامهریـزیرومتریـنکنـیوبهـشعـادتکنـی.کاربـاایـن

دفـرباعـثافزایـشاحسـاسمسـئولیتپذیریمیشـهوکمـکمیکنـهتـاهمـراهبـاشـناختخـودتمسـیردرسـتیرو

انتخـابکنـیوبـهاهـدافوآرزوهـاتبرسـی.پـسمعطـلنکـنواسـتفادهازایـندفـرشـگفتانگیزروهـرچـهزودتـر

رشوعکـن.
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تاریخ شروع هفته

.... /.... /....

نظر و امضای ولی

نظر آموزگار

اتمام ساعت خوابمسواک زدمشروع

شنبه

نظر و امضای ولی

نظر آموزگار

اتمام ساعت خوابمسواک زدمشروع

یکشنبـه

نظر و امضای ولی

نظر آموزگار

اتمام ساعت خوابمسواک زدمشروع

دوشنبه

هفته اول:
کارها و تکالیف وقت گیر مدرسه را در طول هفته پخش کن و سعی کن 

آهنا را در یک روز انجام ندهی.

با دوربین تلفن همراه
   خود اسکن کنید

ویژیگدفرتبرانمهریزی

15



جدولبرانمههفتیگ

با دوربین تلفن همراه
   خود اسکن کنید

معریفاپیه
دومدبستان



اینفوگرایف 
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با دوربین تلفن همراه
   خود اسکن کنید

هدیه های آمسان

درس  بیسـت  و  صفحـه   95 آسـان  هدیه هـای  کتـاب 

دارد.

و  می شـود  برشـمرده  خـدا  هدیه هـای  اول  درس  در 

مهربانـی بـی حـد خداونـد را یـادآوری می کنـد. در ایـن درس 

شـا بـه تفّکـر راجع بـه نعمت هـای بی شـار خداونـد دعـوت 

می شـوید.

پـرده  پرنـدگان  آواز  رّس  از  می گوینـد«  چـه  »پرنـدگان  عنـوان  بـا  دوم  درس 

برمـی دارد و ایـن نکتـه کـه همـه ی موجـودات در حـال سـتایش و شـکرگزاری 

بیـان می کنـد. را  پـروردگار عاملیـان هسـتند  از 

در درس سـوم در قالـب داسـتان آمـوزش می بینیـد ماننـد حـرت فاطمـه 

)س( ابتدا برای دیگران و دوستان خود دعا کنید و سپس نیاز خودتان را 

بیان کنید که تا دعاهایتان مقبول درگاه احدیّت واقع شود. در این درس 

بخـش »گفت وگـو بـا خـدا« فرصتـی بـرای راز و نیـاز بـا خـدا اسـت.

در درس چهـارم داسـتانی از زمـان پیامـر )ص( رشح داده شـده اسـت کـه 

در آن گوشـزد می شـود خداونـد مهربان تـر از مـادر اسـت و مهربانی هایـش 

بی انتهاسـت.

درس پنجم به آموزش مرحله به مرحله »وضو« اختصاص یافته است.

مبحث وظایف پیامران خدا و معرفی بزرگ ترین پیامران در درس 

ششم گنجانده شده است.

در درس هفتـم داسـتانی بـا محوریـت مهربانـی پیامـر و مـؤدب 

بـودن کـودکان ذکـر شـده اسـت.

در درس هشـتم بـا مشـخصات پیامـر )اعـم از محـل تولـد، نـام 

پـدر، لقـب و ...( آشـنا می شـوید.

درس نـه راجع بـه اهـل بیـت اسـت و ماجـرای زیبـای حدیـث کسـا را 

رشح داده اسـت.

در درس ده داسـتان بخشـش خانـواده ی پیامـر هنـگام افطـار آمـده 

اسـت که حکایت از مهربانی و از خود گذشـتگی فراوان آنان دارد.

درس یـازده شـامل معرفـی مراحـل منـاز و ذکرهایـی کـه 

در هـر رکـن منـاز بایـد خوانـده شـود، اسـت.

امـام  رسـیدگِی  بـه  توجـه  داسـتاِن  شـامل  دوازده  درس 

علـی )ع( بـه خانواده هـای بی رسپرسـت اسـت. هم چنیـن 

در ایـن درس اطالعاتـی راجع بـه مشـخصات امـام علـی )ع( 

)اعـم از تاریـخ تولـد، دوران کودکـی، ازدواج و ...( کسـب می کنیـد.

)ع(  حسـن  امـام  نـوازی  مهـان  و  مهربانـی  داسـتاِن  بـه  سـیزدهم  درس 

آشـنا  شـیعیان  دوم  امـام  مشـخصات  بـا  درس  ایـن  در  دارد.  اختصـاص 

می شـوید.

در درس چهاردهـم داسـتانی راجع بـه جایـگاه واالی امـام حسـین )ع( نـزد 

خدا آمده است. در انتهای درس با اطالعاتی درباره ی زندگی امام تشنه 

لبـان آشـنا می شـوید.

درس پانزدهـم لـزوم سـالم کـردن کوچکرهـا بـه بزرگرهـا گوشـزد می شـود و 

در ادامـه احادیثـی در این بـاره نقـل شـده اسـت.

تالش برای پاکیزه نگه داشـن طبیعت در درس شـانزدهم مورد توجه قرار 

گرفته اسـت.

تعـداد  و  پنج گانـه  منازهـای  خوانـدن  اوقـات  موضـوع  بـه  هفدهـم  درس 

دارد. اختصـاص  منازهـا  رکعت هـای 

درس هجدهـم بـا اسـتناد بـه واقعـه ی زمـان زندگـی پیامـر »پرهیـز از 

دروغ« را کلیـد خوشـبختی معرفـی می کنـد.

محوریت درس نوزدهم »نیمه ی شعبان« و تولد قائم آل محمد 

)ص( است.

درس پایانـی )بیسـتم( آداب غـذا خـوردن و تشـکر از خـدای رزّاق 

یـادآوری می کنـد. را 

در ادامه با جدول ارزشیابی آشنا می شویم:

ن
مسا

ی آ
ها

یه 
هد
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ادامه ی جدول اهداف و سطوح عملکرد درس »هدیه های آسمان«

آداب و اخالق اسالمیعناوین کارنامه امامت

ی
کل

ف 
دا

آشنایی با برخی از آداب اسالمی مانند سالم کردن، اه

پاکیزگی، نحوه ی خوردن و آشامیدن؛ آشنایی با آثار و 

نتایج راست گویی و پرهیز از دروغ

آشنایی با ائمه اطهار )ع( به عنوان بهترین انسان ها

آشنایی با اسامی اهل بیت پیامبر )ص(، امامان اّول، 

دوم و سوم و نام امام دوازدهم؛ رعایت احترام نسبت به 

ائمه اطهار و تالش برای الگوگیری از ایشان

15 ـ 16 ـ 18 ـ 20دروس 9ـ 10 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 19

نیازمند
آموزش

اگـر بـا کمـک معلـم، بتوانیـد اهـل بیـت پیامـر )ص( و نیـز امـام دوازدهـم 
را با احرام نام برید و ضمن معرفی اجالی امامان اول و دوم و سوم، 
بـه منونه هایـی از ویژگی هـای رفتـاری ایشـان کـه در کتـاب آمـده اسـت، 

اشـاره و بـرای الگوگیـری از ایشـان تـالش کنیـد.

قابل 
قبول

نـام  احـرام  بـا  را  دوازدهـم  امـام  نیـز  و  پیامـر )ص(  بیـت  اهـل  بتوانیـد 
برید و ضمن معرفی اجالی امامان اول و دوم و سوم، به منونه هایی 
از ویژگی هـای رفتـاری ایشـان کـه در کتـاب آمـده اسـت، اشـاره و بـرای 

الگوگیـری از ایشـان تـالش کنیـد.

خوب
بتوانید اهل بیت پیامر )ص( را به ترتیب و نیز امام دوازدهم را با احرام نام 

برید و ضمن معرفی اجالی امامان اول و دوم و سوم، به چند منونه ی متنوع 

از ویژگی های رفتاری ایشان اشاره و برای الگوگیری از ایشان تالش کنید.

خیلی 
خوب

بتوانید اهل بیت پیامر )ص( و امام دوازدهم را به ترتیب و با احرام نام 

برید و ضمن معرفی امامان اول، دوم و سوم به منونه های متنوعی از 

ویژگی های رفتاری آن ها اشاره و برای الگوگیری از آن ها تالش کنید.

خیلی 
خوب

بتوانید آداب اسالمی سالم کردن، پاکیزگی، نحوه ی خوردن و 

 آشامیدن را بیان و همواره برای رعایت آن ها تالش کنید. اهمیت

و نتایج راست گویی را بیان و همواره برای رعایت آن تالش کنید.

خوب
بتوانید آداب اسالمی سالم کردن، پاکیزگی، نحوه ی خوردن و آشامیدن 
نتایـج  و  اهمیـت  کنیـد.  تـالش  آن هـا  رعایـت  بـرای  همـواره  و  بیـان  را 

راسـت گویی را بیـان و در اغلـب مـوارد بـرای رعایـت آن تـالش کنیـد.

قابل 
قبول

خـوردن  نحـوه ی  پاکیزگـی،  کـردن،  سـالم  اسـالمی  آداب  بتوانیـد 

بـرای رعایـت آن هـا تـالش  بیـان و در برخـی اوقـات  را  و آشـامیدن 

کنیـد. اهمیـت و نتایـج راسـت گویی را بیـان و در برخـی مـوارد بـرای 

تـالش کنیـد. آن  رعایـت 

نیازمند
آموزش

اگر با کمک آموزگار بتوانید آداب اسـالمی سـالم کردن، پاکیزگی، 
بـرای  اوقـات  برخـی  در  و  بیـان  را  آشـامیدنی  و  خـوردن  نحـوه ی 
رعایـت آن هـا تـالش کنیـد. اهمیـت و نتایـج راسـت گویی را بیـان و 

در برخـی مـوارد بـرای رعایـت آن تـالش کنیـد.

سطح عملکرد

جدول اهداف و سطوح عملکرد درس »هدیه های آسمان«

پیامبریعناوین کارنامه خداشناسی

ی
کل

ف 
دا

آشنایی با نام پیامبران بزرگ الهیاه

آگاهی از مهربانی پیامبر اسالم )ص( نسبت 

به کودکان

آشنایی با مهربانی خدا از طریق آگاهی از 

نعمت های بی شمار او؛ سپاسگزاری از نعمت های 

خداوند؛آشنایی با دعا به عنوان راه گفت وگو با خدا
6، 7، 8 و 15دروس 1، 2، 3 و 4

نیازمند
آموزش

اگـر بـا کمـک آمـوزگار بتوانیـد بـه منونه هایـی از نعمت هـای خـدا کـه در کتـاب 
آمـده، اشـاره و در قالـب جملـه ای سـاده از نعمت هـای خداونـد سپاسـگزاری و 

خواسـته های خـود را از او طلـب کنیـد.

قابل 
قبول

اشـاره  آمـده،  کتـاب  کـه در  از نعمت هـای خـدا  بـه منونه هایـی  بتوانیـد 
و  سپاسـگزاری  خداونـد  نعمت هـای  از  سـاده  جملـه ای  قالـب  در  و 

کنیـد. طلـب  او  از  را  خـود  خواسـته های 

خوب
بتوانید به چند منونه از نعمت های خدا عالوه بر آن چه در کتاب آمده، اشاره و در قالب 

چند جمله از نعمت های خداوند سپاسگزاری و خواسته های خود را از او طلب کنید.

خیلی 
خوب

بتوانید به منونه های متنوعی از نعمت های خدا عالوه بر آن چه در کتاب 

آمده، اشاره و در قالب متنی کوتاه از نعمت های خداوند سپاسگزاری و 

خواسته های خود را از او طلب منایید.

خیلی 
خوب

بتوانید پیامران بزرگ الهی را به ترتیب با احرام نام برید و 

منونه های متنوعی از مهربانی پیامر اسالم )ص( نسبت به 

کـودکان را بیـان کنید.

خوب بتوانید پیامران بزرگ الهی را به ترتیب با احرام نام برید و چند منونه 
از مهربانی پیامر اسالم )ص( نسبت به کودکان را بیان کنید.

قابل 
قبول

بتوانید پیامران بزرگ الهی را با احرام نام برید و منونه هایی از مهربانی 

پیامر اسالم )ص( نسبت به کودکان را که در کتاب آمده، بیان کنید.

نیازمند
آموزش

اگر با کمک آموزگار بتوانید پیامران بزرگ الهی را با احرام نام 
برید و منونه هایی از مهربانی پیامر اسالم )ص( نسبت به 

کودکان را که در کتاب آمده، بیان کنید.

سطح عملکرد
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ادامه ی جدول اهداف و سطوح عملکرد درس »هدیه های آسمان«

عناوین کارنامه

احکام اسالمی قرآن کریم
اهداف کلی

آشنایی اجمالی با طرز وضو گرفتن

آشنایی با اجزا و اذکار یک نماز دو رکعتی؛ آشنایی با 

اذان به عنوان اعالم کننده اوقات نماز و مقدمه ی آن

درک مفهوم پیام های قرآنی

5 ـ 11 ـ 17دروس 4 ـ 10 ـ 15 ـ 16

نیازمند
آموزش

مفهـوم  بتوانیـد  آمـوزگار  کمـک  بـا  اگـر 

کنیـد. بیـان  را  درس  پیـام  درسـت 

قابل 
قبول

 بتوانید مفهوم درست برخی از 

پیام های قرآنی را بیان کنید.

خوب
بتوانید مفهوم درست اغلب پیام  های قرآنی را بیان 

و به پیام های مرتبط با موضوعات درس توجه کنید.

خیلی 
خوب

بتوانید مفهوم درست پیام های قرآنی را بیان 

و برای آشـنایی بیشـر با پیام های مرتبط با 

موضوعات درس تالش کنید.

خیلی 
خوب

بتوانید موارد مختلفی که وضو برای آن ها الزم است را بیان کنید،  اجزا و مراحل وضو را به ترتیب 

نام برید، و به شیوه ی صحیح وضو بگیرید، مناز دو رکعتی را به طور صحیح ادا  کنید و اجزای آن را 

به ترتیب نام برید. اوقات اذان و تعداد رکعت های مناز های روزانه و زمان پایان آن ها را بیان کنید.

خوب
بتوانید رضورت وضو برای ادای مناز و قرائت قرآن را بیان کنید، اجزا و مراحل وضو را به ترتیب 
نام برید، به شیوه ی صحیح وضو بگیرید، مناز دو رکعتی را به طور صحیح ادا کنید و اجزای 

آن را بـه ترتیـب نـام بریـد. اوقـات اذان و تعـداد رکعت هـای منازهـای روزانـه را بیـان کنیـد.

قابل 
قبول

بتوانید رضورت وضو برای ادای مناز و قرائت قرآن را بیان کنید، اجزا و مراحل وضو را به ترتیب 

نام برید، به شیوه ی صحیح وضو بگیرید، مناز دو رکعتی را به طور صحیح ادا کنید و اجزای آن را 

به ترتیب نام برید. اوقات اذان و منازهای روزانه را بیان کنید.

نیازمند
آموزش

اگر با راهنایی آموزگار بتوانید به شیوه ی صحیح وضو بگیرید، مناز دو رکعتی را ادا 

کنید، اجزای آن را نام برید و اوقات اذان و منازهای روزانه را بیان کنید.

سطح عملکرد

ادامه ی جدول اهداف و سطوح عملکرد درس »هدیه های آسمان«

عناوین کارنامه
خودشناسی مراسم اسالمی

اهداف کلی

آشنایی با خود به عنوان مخلوق محبوب و مورد 

توجه خداوند آگاهی از نیاز به پاکیزگی خود

آشنایی با مراسم میالد نبی اکرم )ص(، نیمه شعبان 

و جشن نماز و مشارکت در برگزاری آن ها

1 ـ 4 ـ 5 ـ 16دروس 8 ـ 11 ـ 19

نیازمند
آموزش

اگـر بـا همراهـی آمـوزگار بتوانیـد در برگـزاری مراسـم میـالد نبـی اکـرم )ص( و نیمـه 
شـعبان، اقامـه منـاز و مراسـم خـاص والدت و شـهادت امئـه )ع( در طـول سـال 

تحصیلی رشکت کنید.

قابل 
قبول

بتوانیـد در برگـزاری مراسـم میـالد نبـی اکـرم )ص( و نیمـه شـعبان، اقامـه 
مناز و مراسـم خاص والدت و شـهادت امئه )ع( در طول سـال تحصیلی 

رشکـت کنیـد.

خوب
بتوانید در برگزاری مراسم میالد نبی اکرم )ص( و نیمه شعبان، اقامه مناز و 

مراسم خاص والدت و شهادت امئه )ع( در طول سال تحصیلی مشارکت 

کنید.

خیلی 
خوب

بتوانید در برگزاری مراسم میالد نبی اکرم )ص( و نیمه شعبان، اقامه مناز 

و مراسم خاص والدت و شهادت امئه )ع( در طول سال تحصیلی فعاالنه 

مشارکت کنید.

خیلی 
خوب

بتوانید خودتان را به عنوان مخلوق محبوب خدا بشناسید و 

برای افزایش این محبوبیت تالش کنید و نسبت به پاکیزگی 

خود احساس مسئولیت و برای رعایت آن تالش کنید.

خوب
بتوانید خودتان را به عنوان مخلوق محبوب خدا بشناسید و برای 

افزایش این محبوبیت تالش کنید و نسبت به پاکیزگی خود در اغلب 
موارد احساس مسئولیت و برای رعایت آن تالش کنید.

قابل 
قبول

بتوانید خودتان را به عنوان مخلوق محبوب خدا بشناسید و برای حفظ 

این محبوبیت تالش کنید و برای رعایت پاکیزگی خود در برخی موارد 

احساس مسئولیت و برای رعایت آن تالش کنید.

نیازمند
آموزش

اگر با راهنایی آموزگار بتوانید خود را به عنوان مخلوق محبوب 
خدا بشناسید و برای حفظ این محبوبیت و رعایت پاکیزگی 

خود تالش کنید.

سطح عملکرد



ایستگاه آموزش 1

مقدمات مطالعه

فصل اول

پاییــــــــز



ایستگاه  1 

انواع حافظه و نقش آن ها در یادگیری

حافظـه  و  کوتاه مـدت  حافظـه   آنـی،  یـا  فـوری  حافظـه  یعنـی  حافظـه  سـه گانه  انـواع 

می کننـد.  ایفـا  را  کلیـدی  نقـش  دانش آمـوزان  تحصیلـی  موفقیـت  در  بلندمـدت، 

انتقال اطالعات آموخته شده در طول سنوات تحصیلی از حافظه موقت به حافظه 

بلندمـدت تضمینـی اسـت بـرای به کارگیـری آموخته هـا در زندگـی کـه ایـن امـر متضمـن 

امنیـت شـغلی دانش آمـوزان در بزرگسـالی خواهـد بـود. 

حافظـه آنـی: به عنـوان مخـزن ورود اطالعـات در مغـز می باشـد کـه تنهـا بـرای چندثانیـه 

اطالعات را نگهداری می کند و بعد از رمزگذاری اطالعات را به حافظه کوتاه مدت 

منتقـل می کند. 

حافظـه کوتاه مـدت: اطالعـات درسـی کـه دانش آمـوزان در طـول سـنوات تحصیلـی در 

معـرض آن قـرار دارنـد، بعـد از ورود بـه بخـش ثبـت حسـی مغـز، موردتوجـه قـرار گرفتـه 

و وارد حافظـه کوتاه مـدت می شـوند. در حافظـه کوتاه مـدت اطالعـات عمدتـاً 

بـه شـکل صوتـی یـا شـنیداری رمزگردانـی می شـوند. امـا ایـن حافظـه از رمزهـای 

دیگـری چـون رمزهـای دیـداری و معنایـی نیـز اسـتفاده می کنـد. بـرای یادگیـری 

بهـر دانش آمـوزان و بـه یادسـپاری بیشـر و عمیق تـر مطالـب درسـی بایسـتی 

از روش هـای دیـداری و معنایـی بـرای آمـوزش اسـتفاده شـود.

طوالنی تـری  زمـان  مـدت  بـه  را  مطالـب  حافظـه  ایـن  مـدت:  دراز  حافظـه 

مبنـای  حافظـه  ایـن  اسـت.  نامحـدود  آن  ظرفیـت  و  می کنـد  نگهـداری 

زیست شمیایی دارد؛به عبارت دیگر اطالعات در این حافظه از تغییرات 

نگهـداری می شـوند. و  آمـده  پدیـد  شـیمیایی  زیسـت 
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نظر و امضای ولی

نظر آموزگار

اتمام ساعت خوابمسواک زدمشروع

شنبه

نظر و امضای ولی

نظر آموزگار

اتمام ساعت خوابمسواک زدمشروع

یکشنبـه

نظر و امضای ولی

نظر آموزگار

اتمام ساعت خوابمسواک زدمشروع

دوشنبه

تاریخ شروع هفته

.... /.... /....

هفته اول:

انسان ممکن است در زندیگ فقط به خاطر طرز برخورد و 

نگرش اندرستش از بسیاری چیزها محروم شود.
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نظر و امضای ولی

نظر آموزگار

اتمام ساعت خوابمسواک زدمشروع

سه شنبه

نظر و امضای ولی

نظر آموزگار

اتمام ساعت خوابمسواک زدمشروع

چهارشنبه

نظر و امضای ولی

نظر آموزگار

اتمام ساعت خوابمسواک زدمشروع

پنجشنبه

هر آدیم دو راه در پیش رو دارد: یا ابالخره 

بزرگ یم شود و مسئولیت زندیگ خود را 

برعهده یم گیرد و یا این کار را منی کند.

48
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نظر و امضای ولی

نظر آموزگار

اتمام ساعت خوابمسواک زدمشروع

جمعه

تفاوت تصاویر  
با دوربین تلفن همراه

   خود اسکن کنید

تفاوت تصاویر

دانش آموز زرنگ تفاوت دو تصویر را پیدا کن و دورش خط بکش.
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