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 هاي نوشتن :روش براي بهبود مهارت 50

 دارد، عهده بر را(  نوشتن مهارت بهبود) وضعيت اين كه درسي ماده مهمترين 

 رتقري گفتن، جمع سر بر كردن، پر معني به لغت در امال. است فارسي امالي

 ن مطلبي تا ديگري آن را بنويسد، است.كرد

« سياز بر نوي»توانيم اريم، ولي مياي معادل امال و ديكته نددر زبان فارسي كلمه

را جايگزين كلمه امال يا ديكته كنيم. منظور اين است كه « گفتار نويسي»يا 

 هاي ديگران را بدون ديدن آن كلمات بنويسد.شخص گفته

با توجه به اين كه درس امال بناي علمي در يادگيري ساير دروس است و توجه 

هاي متداول موزشي ماست و از طرفي روشبه اين مهم، يكي از ضروريات نظام آ

 اين در لــذا باشد، درس اين در آموزشي مشكالت گشاي راه تواندنمي امال 

 آن تصحيح و امال براي جالب و متنوع روش چندين است شده سعي مجموعه

 .شود ارائه

تا از در طول سال تحصيلي با ياري اوليا و آموزگاران در افزايش توانمندي 

 زان تالش شود.آمودانش

نفره  6يا  5هاي ها را به گروهبه اين شكل كه بچه ( امال به صورت گروهي :1

نويسد و در انتها كنيم و در هر گروه، هر خط را يك نفر از گروه ميتقسيم مي

 گيرد.ها قرار ميدهيم و آن امال در پوشه كار گروهنمره گروهي مي

نويسد و ما امالي اعضاي گروه خود ميهر گروه يك متن امال با كمك تمام  (2

خوانيم و سپس يا بهترين متن ديكته را به آوري كرده و ميها را جمعهمه گروه

Telegram.me/cfuac



Tele
gra

m
.m

e/c
fu

ac

گوييم و يا از هر گروه يك پاراگراف انتخاب كرده و ديكته تلفيقي كل كالس مي

ها گوييم. در اين صورت متن ديكته را بچهتهيه كرده و به كل كالس، ديكته مي

 اند.اب كردهانتخ

و  نويسداي را ميكنيم و سپس هر گروه متن ديكتهبندي ميها را گروهبچه (3

خواند تا آن گروه بنويسند. ديكته گروه به گروه نام ديگر اين براي گروه ديگر مي

 ديكته است.

كلمه  10شوند. نفره تقسيم مي 6يا  5هاي ها به گروهدر روش ديگر، باز بچه (4

خواهيم كه هر كدام ها ميها در گروهكنيم و از بچهانتخاب مي مهم از درس

اي را در ارتباط با درس بنويسند و از كلمات مهم مورد نظر استفاده كنند جمله

 .بسازد  و هر گروه جمالت خود را كنار هم گذاشته و يك متن كوتاه و زيبا

توان ندارد، مي در مواقعي كه شاگردي ضعيف است و در امال پيشرفت چنداني (5

آموز قوي نشاند تا بعضي از لغات آموز ضعيف را كنار دانشدر هنگام ديكته دانش

 آموز ضعيف، همرا كه برايش مشكل است، با مشورت بنويسد. در نتيجه دانش

سپارد و هم با افت نمره به طور مكرر مواجه آن لغت را به خوبي به ذهن مي

 ه طور تكرار و هميشگي باشد.شود. البته اين روش نبايد بنمي

ان آموزنويسد و دانشدر هنگام تصحيح كردن امال، معلم صحيح لغات را نمي (6

م. دهيكنند و بعد ما به آن امال نمره ميخودشان درست لغات را از كتاب پيدا مي

ند و نويسها ميكشيم و صحيح آن را بچهيعني، ابتدا دور كلمات اشتباه خط مي

 دهيم.نوشتن آنها نمره ميما به صحيح 
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ها روش ديگر اين است كه معلم بهتر است متن ديكته را قبل از امال براي بچه (7

 ها چيزي ننويسند و تنها گوش دهند.بخواند، ولي بچه

بعد از امال هم بايد متن مجدداً خوانده شود، يعني در هر امال كل متن بايد  (8

 سه بار خوانده شود.

ها لغات مهم آن توان شفاهي ديكته را خواند و بچهامال، مي در صورت ديگر (9

 را هجي كنند و در هوا بنويسند.

تواند چنين باشد كه شاگرد پشت سري كلمات را روي نوع ديگر امال مي (10

پشت فرد جلويي بنويسد و شاگرد جلويي از روش حركت انگشتي فرد عقبي 

 نوع بازي و امال است. بتواند لغات را بفهمد و بنويسد كه اين يك

گوييم روزنامه با خود به كالس بياورند و لغات ها ميبه بچه ديگر  در روش (11

را ببرند و از لغات بريده شده يك بند امال براي ما درست كنند و بر روي ورقه 

 تواند به صورت گروهي هم صورت گيرد.بچسبانند. يا اين روش مي

كپي بدون نقطه، بدون تشديد و يا به صورت پلي توان اماليي را به صورتمي (12

آموزان داد تا آنان در جاي مناسب نقطه بگذارند و يا تشديد لغات ناقص به دانش

 قرار دهند يا لغات ناقص را كامل كنند.

ها توان ديكته را به صورت لغات صحيح و غلط در كنار هم قرار داد تا بچهمي (13

 كلمه غلط را خط بزنند.



Tele
gra

m
.m

e/c
fu

ac

تواند به صورت تصويري باشد. يعني، شكل را به روش ديگر امال مي (14

 آموزان بدهيم تا آنان امالي صحيح آن را بنويسند.دانش

 دنويسمي تخته روي  امالي تقويت حافظه: بدين صورت كه معلم متني را (15

 هتخت روي هايشنوشته روي سپس و خواندمي آموزاندانش براي را متن سپس و

اند را بنويسند. سپس معلم دهفهمي متن از آنچه هر بايد هابچه و كشدمي پرده

 كنند وها متن خود را با متن تخته مقايسه ميدارد و بچهپرده را از تخته برمي

 دهند.به خود امتياز مي

تواند استفاده از آينه باشد كه كلمات را بر عكس بنويسيم و روش ديگر، مي (16

 آن را بنويسند و يا صحيح آن را بخوانند. ها با آينه درستبچه

ديكته آبكي: روش ديگر، استفاده از آب و محيط حياط مدرسه است. بدين  (17

پاش به مدرسه ها به صورت انفرادي و يا گروهي با خود آب ترتيب كه بچه

هاي خود را آورند و با آب ديكته را روي زمين بنويسند و گروهي نوشتهمي

 تصحيح كنند.

آموزان با اشتباهات خود روش ديگر در تصحيح امال اين است كه دانش (18

 سازي از لغات مهم درس باشد.جمله بسازند و يا ديكته به صورت جمله

 اي و خمير با سپس و بنويسند پارچه روي  كلمات مهم يا مشكل درس را (19

و بازي  هنر با امال صورت اين در كه بدوزند يا و بسازند را كلمات سوزن و نخ

 شود )يادگيري تلفيقي(توأمان مي
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خانواده، متضاد و يا هم آموزان از اشتباهات خود در امال كلمات همدانش (20

 معنا بنويسند.

ها در هنگام ديكته گفتن و آموزان با انواع صداها و لهجهبراي آشنايي دانش (21

تواند از ، معلم ميها تنها به صدا و لحن معلم خود خو نگيرنداز اين كه بچه

اطرافيان خود بخواهد تا متن امال را بر روي نوار بخوانند و صداي خود را ضبط 

 ها از روي آن نوار ديكته بنويسندكنند و سپس آن متن را به كالس بياورد و بچه

 ها دچار مشكل نشوند.و در هنگام ارزشيابي پاياني و يا هر زمان ديگر بچه

وانند در امالهاي كالسي جاي خود را تعويض كنند و به تهمكاران معلم مي (22

ر و گويش د ها با انواع صداها و لحنهاي ديگر امال بگويند تا بچههاي كالسبچه

 ديكته آشنا شوند.

توانند به والدين خود ديكته بگويند و والدين در امالي خود آموزان ميدانش (23

نها را تصحيح كنند و به پدر و مادر خود ها آچند كلمه را اشتباه بنويسند تا بچه

 نمره دهند.

توانند به معلم خود ديكته بگويند. هر گروه يك پاراگراف به معلم ها ميبچه (24

معلم را تصحيح كنند و يا هر گروه پاراگراف  ها ورقهبگويد و در انتها گروه

باه داً اشتمخصوص به خود را صحيح كند. البته بهتر است معلم چند كلمه را عم

 بنويسد.
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تواند صداي خود را ضبط كند و از روي سواد، فرزند ميبراي والدين بي (25

صداي خود به خودش ديكته بگويد يعني صداي ضبط شده خود را جايگزين 

 صداي اولياي خود كه بي سواد هستند، نمايد.

ها چهبه ب توان امال راها براي تصحيح امال اين است كه مييكي ديگر از روش (26

 آموزانداد تا تصحيح كنند، ولي در نهايت نمره نهايي را معلم بدهد و يا دانش

تصحيح كننده با مداد كنار دفتر فرد، نمره بگذارند و بعد معلم، نمره خود را با 

 آموزان داده مقايسه كند.اي كه دانشنمره

مان كند و زنصب مينويسد و مقوا را به تخته معلم لغاتي را بر روي مقوا مي (27

آموزان كلمات را به دقت نگاه كنند و سپس مقوا دهد تا دانشكوتاهي وقت مي

ها هر آنچه از لغات در ذهنشان مانده است را كند. در اين جا بچهرا جمع مي

كنيم تا دقت آنان سنجيده نويسند و ما لغات و كلمات آنان را تصحيح ميمي

 شود.

در هوا بنويسند و ما هم در هوا تصحيح كنيم نه با قلم  آموزان امال رادانش (28

  و روي كاغذ.

آموزان با گچ روش ديگر امال كه همراه با بازي هم است، اين است كه دانش (29

عي جمروي زمين مدرسه و حياط مدرسه ديكته بنويسند و سپس حياط را دسته

 بشويند تا آثار گچ حياط مدرسه را كثيف نكند.
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ها وهها بين گرتواند امال را بر روي چندين كارت بنويسد و اين كارتيمعلم م (30

ها را جمع كرده و از ها كارت را ببيند و سپس كارتتقسيم شود تا تمام گروه

 روي آنها ديكته بگويد.

هاي امال كه به عنوان نمونه بيان گرديد را نبايد به الزم به تذكر است كه روش

د. اگر هر روشي بيشتر از اندازه استفاده گردد، ارزش عنوان روش واحد تلقي كر

دهد. لذا اگر معلم بنا به ضرورت و در نظر گرفتن آموزشي خود را از دست مي

د آموزان خواههاي متنوع امال را به كار گيرد نتيجه مفيدي عايد دانشتنوع، روش

 شد.

 روزنامه ي همشهري ، سايت هاي آموزشي

  

 انواع ديگر امال

 ي و نوشتنباز 

يادگيري همراه بابازي وفعاليت به مراتب سريعتروبهتراززماني بوده است كه به  

كودكان بصورت غيرفعال آموزش داده مي شده است لذادرپايان چندبازي براي 

 .يادگيري سريع نوشتن ارائه مي شود

 بازي جوركن وبپر-31

 لوازم :تخته سياه، لوحه هاي حروف، گچ



Tele
gra

m
.m

e/c
fu

ac

وشته شده روي تخته نگاه مي كندودرمربعهاي حروف روش: كودك به حرف ن

روي زمين دومربع راكه حرف مانندحرف روي تخته درآنهانوشته شده است 

 پيدامي كندوروي آن مي پرد.تخته پاك مي شودوحرف ديگري روي آن نوشته

مي شودودوباره كودك بايددوياسه حرف مانندآن راروي مربع هابيايدوروي  

 .آنهابپرد

 ساختن كلمات باحروفبازي -32

 مربع حاوي الفبابراي هركودك6يا5لوازم :

روش:كودك بايدبادسته حروفي كه داردكلمه هاي مختلف بسازدواين 

كارراباپريدن روي حروف هركلمه نشان دهددركنارهركودكي كه باپريدن كلمه 

 درست مي كندبايديك كودك مشاهده گرباشدكه هم درستي كاراورابررسي

 .كلمات ساخته شده توسط اورابشمردكندوهم تعداد 

 :بازي يك داستان راهجي كنيد-33

 لوازم: مربعهاي حروف

روش:دوياسه كودك يك داستان راباپريدن روي شبكه حروف به تناوب تعريف 

 مي كنندكودك اول باپريدن روي

لغات كلمه اول داستان رامي گويدوكودك دوم كلمه دوم راوبه همين ترتيب  

 .اتعريف مي كنندتمامي داستان ر
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 براي داستان گويي -34

 لوازم:تخته سياه، گچ

روش: دوتيم حدوداً ده نفري ازدانش آموزان انتخاب كنيدكودك شماره 

ازهردوتيم مي رودجلوي تخته وجمله اي رابانوشتن يك كلمه شروع مي 1

كندوبرمي گرددبه نفردوم مي زندوخودش به ته صف مي رودنفردوم مي 

له رامي نويسدبازي ادامه مي يابدتاتمامي افرادهرتيم پاي رودوكلمه سوم جم

تخته بروندآنان بايديك جمله ياجمالتي بامعنابنويسندتيمي كه زودترجمله اش 

 . راكامل كندبرنده است

 بازي بخوان، بگذروپرتاب كن-35

لوازم: توپ فوتبال ،تخته سياه ياكارتهاي لغات وكلماتي كه ميخواهيم آموخته 

متراندازه گيري توپهاي ديگري براي بازي ،توپهاي نرم وكيسه هاي شود.نواريا

 لوبيا

روش: به هركودكي كه باالي سكومي آيديك كلمه نشان داده مي شود.اوبايداسم 

كلمه رابگويدوسپس آن رادرجمله اي به كاربردوپس ازآن توپ فوتبال راتاحدي 

لفظ رتاب مي شود،تكه مي تواندپرتاب كند.امتيازهابرحسب فاصله اي كه توپ پ

صحيح نام كلمه وصحيح بودن جمله ساخته شده ياكلمه ي محاسبه مي 

 .شود.امتيازبراي پرتاب براساس توانايي وسن كودكان درنظرگرفته مي شود
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 ارائه روشي جهت بهبود امال در دوره ابتدايي

  

 هاي مختلفي ارائه شــده و تجربه شـده باشد واين روش شايد به نوع و شكل

 اياز انواع امالي پاتخته-36

نفري آزمايش گرديده و بهترين نتيجه را داده است  40است كه در يك كالس 

آموزان دفاتر امال را جلوي خود گذاشته، معلم از و آن اينكه در زنگ امال دانش

ف آموزان را موظبرد و دانشروي دفتر كالس به ترتيب يك نفر را پاي تخته مي

آموزي كه پاي تخته رفته است ردن به پاي تخته و دانشو ملزم به دقت ك

ته گويد تا او نيز روي تخآموز مياي را به نحو ديكته گفتن به دانشكند. جملهمي

اند دقت نموده و صحيح يا غلط بودن كلمات را آموزاني كه نشستهبنويسد. دانش

ه تصحيح دهند و جمله مورد نظر روي تختتشخيص داده و به ترتيب نظر مي

ه آموزان خواستشود بعد از دانشگرددو شكل صحيح آن روي تخته نوشته ميمي

وان تا تكه دو يا سه بار از روي آن بنويسند. در هر بار ديكته نوشتن مي شودمي

آموزان در اين روش شركت فعال خواهند ده نفر را پاي تخته برد و تمامي دانش

 داشت.

دو يا سه ماهه يادر يك سال تحصيلي به كار  تواند براي زمانياين روش مي

گرفته شود و آن بستگي به وضعيت كالس و روحيه معلم دارد. روش فوق د 

و زير صفر داشته  10نفري كه بيست نفر آن داراي نمراتي زير  40ريك كالس 

انجام گرفته و نتيجه مطلوبي در پي داشته است، بطوريكه حداقل نمره كالس 

 .رسيده است 10به 



Tele
gra

m
.m

e/c
fu

ac

  

 اختالالت اماليي

مشكالت اماليي يا اختالل در درس امال مشكلي است كه تا به حال نتوانسته 

بصورت اساسي حل شود. از آنجائي كه مقطع ابتدايي اصل و زيربناي آموزش، و 

تكرار و تمرين حروف و كلمات زياد است و آموزگار كالس براي تمامي دروس 

مقاطع ديگر است لذا در ابتدايي اختالل در يك نفر بوده و تنوع دروس كمتر از 

باشد و اختالالت اماليي با جديت و دقت الزم درس امال كمتر از ديگر مقاطع مي

شود پيگيري ها شود. اما زماني كه دانش آموز از ابتدايي خارج ميپيگيري مي

ريزي الزم را ندارد. لذا در اين درس سير نزولي پيدا كرده و شتاب و برنامه

گيرد در نوشتن كلماتي كه در كتاب خوانده هم داراي آموزي كه ديپلم ميانشد

آموز كلمات خوانده شده در كتب شويم كه دانشباشد و متوجه ميمشكل مي

-تر از كتب فارسي راهنمايي و دبيرستان ميفارسي ابتدايي را هميشه صحيح

 نويسد.

فارسي  نترل روزانه تكاليفتكرار و تمرين بيشتر، دقت در نوشتن مشق فارسي وك

حيح آن و اهميت دادن به اين درس و صرف وقت بيشتر در اين رابطه و تص

تواند مشكالت اماليي را به حداقل خود برساند.بايد در نظر داشت كه نقش مي

گذار است.معلمي كه داراي ذوق و سليقه است معلم در اين خصوص بسيار تأثير

 .لذا داشتن يكتر استو از ادبيات بااليي برخوردار است در رفع مشكالت موفق

معلم خوب خيلي مؤثرتر از ارائه راهكار و پيشنهاد است. زيرا اگر يك معلم نتواند 

 اهل نظر باشد نمي تواند نظرات و راهكارهاي ديگران را بكار بندد.
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 يادگيري جعبه از استفاده ، آموز دير آموزان دانش  يك روش براي آموزش

 : اليـتـنر

 اده كنيم:چگونه از جعبه اليتنر استف

 شود.جعبه اليتنر يك قوطي در باز است كه از پنج قسمت تشكيل مي

1 2 4 8 15 

واحد است. اين جعبه را  15،8،4،2،1عرض قسمت هاي مختلف به ترتيب 

توانيد خودتان با مقوا، جعبه يا قوطي هاي پودر لباسشويي ، كفش و... درست مي

 كنيد، يا اينكه از بازار تهيه نمائيد.

توانيد براي يادگيري لغات زبان انگليسي،فارسي و يا هر فرمول ين روش را ميا

 خواهيد به خاطر بسپاريد به كار گيريد.يا مطالب درسي فراري كه مي

هر موضوع يادگرفتني را روي يك برگ كاغذ)فيش( بنويسيد. دقت كنيد كه 

روي  ا در يكروي هر فيش تنها يك موضوع يادگرفتني نوشته شود. يعني لغت ر

 نويسيد.كاغذ و جواب آن را در روي ديگر برگه مي

 مراحل كار:

كنيد و پس از اينكه هر دوروي برگه ها را تكميل مي. روز اول: تعدادي از برگه1

توانيد هر ها را در خانه اول جعبه قرار دهيد. ميرا يكي دوبار مرور كرديد، برگه
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رگه آماده نمائيد.شايد در بعضي روزها هم برگه روز، ده پانزده يا تعداد بيشتري ب

 اي تهيه نكنيد.

. روز دوم: ابتدا برگه هايي را كه ديروز تهيه كرده بوديد از خانه اول 2

. ها را به خاطر بياوريدبرداريد.سؤاالت را از روي برگه بخوانيد و سعي كنيد جواب

د و آنهايي را كه بلد بوديد، آنهايي را كه بلد نبوديد، مجدداً در خانه اول قرار دهي

به خانه دوم منتقل كنيد. پشت اين برگه هاي خانه دوم يك كاغذ رنگي با ارتفاع 

 بيشتر قرار دهيد.

در پايان، برگه هايي را كه در روز دوم براي اولين بار تهيه كرده ايد در خانه اول 

 قرار دهيد.

ا خانه دوم هنوز تكميل . روز سوم: به برگه هاي خانه دوم دست نمي زنيد زير3

نشده است و ظرفيت دو گروه برگه را دارد. پس باز هم از برگه هاي خانه اول 

كنيد و برگه هايي را كه جواب سؤاالتشان را بلد هستيد به خانه دوم شروع مي

ه هاي ها با برگدهيد تا اين برگهنمائيد و در پشت كاغذ رنگي قرار ميمنتقل مي

نشود. برگه هايي كه پاسخشان را بلد نيستيد به همراه برگه  روز گذشته مخلوط

 هاي جديدي كه امروز تهيه كرده ايد در خانه اول قرار دهيد.

 . روز چهارم:4

الف. ابتدا از خانه دوم شروع كنيد، زيرا خانه دوم ظرفيت دو گروه برگه را دارد 

جلوتر را  و ظرفيت آن روز قبل تكميل شده است. ولي فقط برگه هاي رديف

برمي داريد.)يعني برگه هايي كه جلو كاغذ رنگي قرار دارند( سؤاالت روي اين 
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ها را در داخل خانه كنيد و اگر جواب درست داديد برگهها را مطالعه ميبرگه

ها يك كاغذ رنگي با ارتفاع دهيد و پشت اين برگهسوم و در ابتداي آن قرار مي

گذاري مشخص شود. ضمناً برگه هاي باقي مانده  دهيد تا فاصلهبيشتر قرار مي

 گذاريد.ها ميبريد و كاغذ رنگي را در پشت اين برگهدر خانه دوم را جلوتر مي

ب. سپس به خانه اول برگرديد و برگه هاي آن را برداريد و آنهايي را كه بلد 

 هستيد در خانه دوم و پشت كاغذ رنگي قرار دهيد.

آنها را بلد نيستيد و همچنين برگه هاي جديدي را كه ج. برگه هايي كه پاسخ 

 گذاريد.تهيه كرده ايد در خانه اول مي

. خانه سوم براي چهار گروه برگه در نظر گرفته شده و بايد چهار روز صبر  5

ه ها از خانه دوم بكنيد تا اين قسمت تكميل شود.البته هر روز پس از ورود برگه

گذاريد تا قسمت سوم هم به يك كاغذ رنگي ميها خانه سوم پشت اين برگه

 تدريج و پس از چهار روز تكميل شود.

. خانه چهارم جاي هشت گروه برگه را دارد و هشت روز پس از ورود اولين 6

ها پر خواهد شد. خانه پنجم جاي پانزده گروه برگه را دارد و شانزده روز برگه

شود. يعني اگر شما در كارتان مي پس از ورود اولين برگه ها، اين قسمت تكميل

وقفه اي نيندازيد سي روز طول خواهد كشيد تا هر پنج قسمت جعبه اليتنر 

تكميل شود. توجه داريد كه بين هر دو گروه برگه يك كاغذ رنگي با ارتفاع بيشتر 

دهيد تا برگه هاي مربوط به روزهاي مختلف با يكديگر مخلوط نشوند.از قرار مي

 توانيدشوند و شما ميها از داخل جعبه خارج ميكم به تدريج برگهروز سي و ي

ها را بايگاني نمائيد. زيرا پس از پنج بار تكرار موفقيت آميز هر برگه در اين برگه
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توانيد مطمئن باشيد كه آن موضوع را براي هميشه فرا زمان هاي متفاوت، مي

 .گرفته ايد و هيچگاه آن را فراموش نخواهيد كرد

به اين ترتيب شما با روشي كه شبيه بازي انفرادي است، در اوقات فراغت 

توانيد با كمترين ميزان اتالف وقت آنچه را كه يادگيري اش برايتان مشكل مي

تر است بيشتر تكرار كنيد و زودتر و براي هميشه به خاطر بسپاريد و آنچه را كه 

 راي هميشه فرا بگيريد.گيريد فقط با پنج بار تكرار بزودتر ياد مي

نكته مهم: در هر مرحله كه به سؤال يك برگه نتوانستيد جواب دهيد بايد آن را 

 به اولين خانه برگردانيد.

  

 امال آموزش وراهكارهاي 

      تعريف امـال

ن در ايجاد ارتباط با ديگران بر كسي اهميت نوشتن ونياز به صحيح نوشت 

پوشيده نيست . در همين ارتباط از ابتداي آموزش رسمي خواندن و نوشتن به 

كودكانمان مي آموزيم كه چگونه بنويسند و چه اقداماتي در اين باره انجام بدهند 

تا بتوانند آموخته هاي خود را در موقعيت هاي مختلف به كار گيرند . مهمترين 

 درسي كه اين وضعيت را بر عهده دارد امالي فارسي است . ماده ي

 رايب مطلبي كردن تقرير و گفتن جمع سر بر و كردن بر معني به لغت در امال 

 . است ديگران

http://education2006.parsiblog.com/-246204.htm
http://education2006.parsiblog.com/-246204.htm
Telegram.me/cfuac
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 ويسين بر از" توانيم مي ولي نداريم ديكته و امال معادل اي كلمه فارسي زبان در 

 . كنيم امال كلمه جايگزين را " نويسي گفتار" يا"

 اب بنويسد ها آن ديدن بدون را ديگران هاي گفته شخص كه است اين منظور 

ه ب توجه و است دروس ساير گيري ياد در علمي مبناي امال درس اينكه به توجه

اين مهم يكي از ضروريات نظام آموزشي ماست و از طرفي روشهاي متداول امال 

د لذا در اين مجموعه نمي تواند راه گشاي مشكالت آموزشي در اين درس باش

سعي شده است چند روش متنوع و جالب براي امال و تصحيح آن ارائه شود تا با 

ياري خدا و همكاري اوليائ محترم در افزايش توانمندي دانش آموزان تالش 

  شود . 

  

 ربهوبيشت است كلمات درست وشتنندر حقيقت امال تالش و تكاپويي براي 

 مي آن به مربوط ذهني ومهارتهاي ونوشتن دادن گوش مهم مهارت دو سنجش

 اصلهف عايتر و نويسي ودرست زيبا نويسي خوانانويسي-نويسيتند    پردازد

         مات هم جزو اهداف استكل

 : اهداف اموزشي امال

                                     تمرين شنيدن

 تمرين نوشتن

 وشتاري كلمات روز مره ورايجشناخت شكل ن



Tele
gra

m
.m

e/c
fu

ac

 اشنايي با كلمات جديد

 مشخص شدن مشكالت نوشتاري ورفع ان ها

 خوانا نويسي

 : چند نكته در مورد امال گويي

  جلسه در  اموزشي امال نمره ثبت نمي شود

 در جلسه ارزشيابي امال نمره ثبت مي شود

از مجموع كلمات و حروف  پيش از گفتن امال متن به صورت كامل خوانده شود

 . خوانده شده جمله ساخته شود

 .بعد از اتمام امال يك بار متن خوانده شود

 : روش هاي مختلف در اموزش امال

 روي تخته -جمله -نوشته شود يعد پاك شود . امالي تقريري :كلمه 

 : لوييامالي تاب

 در آن چند جاي خالي بماند . امالي كامل كردني : چند جمله نوشته شود

 . امالي كارتي: تعداد كلمه نوشته شودكه با كارت نشان داده مي شود

 امالي تيمي : به صورت گروهي
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 امالي انتخابي : از چند درس

 امالي بي صدا : به صورت لب خواني

انگشت نوشته شود . بعد دانش آموزان امالي انگشتي : روي پشت دانش اموزبا 

                                    .با دقت كردن آن را بنويسند

 : امالي هوايي

امالي تركيبي :متني غير از متن كتاب با كلمات خوانده شده انتخاب شود با 

 كلمات خوانده شده

 يب – سركش –يكي از روش هاي توصيفي به نام شناسايي امالي بي نقطه 

 .بنويسند و دهند تشخيص آنرا خودشان آموزان دانش تا  دندانه

 : امالي تصويري   

 و ... (  نخ – مهره - خمير)  ابزاري  امالي-

 : امالي دانش اموز به والدين وبا لعكس

 : امال توسط معام هاي ساير كالس ها

 اهاتتباش روي از متن يعني آموزان دانش نوشتاري اشتباهات از  امال با استفاده

 . گردد تنظيم آموزان دانش

  امالي سرعتي : از بهمن به بعـد انشد 
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 :  آموز دانش  گفتن امال از كتاب هاي داستان يا رشـد

 : انتخاب متن امال توسط دانش اموزان

 : استفاده ازضبط صوت

 . هر ترم را نيز ياد آوري كنيدمقدار امال ي در 

 شد با مي پيشنهادي روشهاي ان عنو به همه ها روش اين است ذكر به الزم 

 ار خود آموزشي ارزش شايد گردد استفاده  موزشيآ روش  يك از تنها فقط واگر

 . بدهد دست از

 معلم مي گويددانش آموز مي نويسد. : امال تقريري -

معلّم تعداد كلمه روي كارت مي نويسد وجلو كالس نصب مي  : امالي كارتي –

كند وآنها را مي خواند وبعد جمع مي كند واز دانش آموزان مي خواهد كه 

 ( ارند بنويسند)تقويت حافظه ديداريكلماتي را كه به خاطر د

 كند مي قرائت  :معلّم جمله از متن امال را براي دانش آموزان امال پاي تابلوي -

 ات نويسد مي تابلو روي را جمله آن معلّم نوشتند را آن آموزان دانش هك وقتي

 . كنند ارزشيابي را خود آموزان دانش

دانش آموزان را به گروه هاي دو يا سه نفره تقسيم مي كنيم  : امال گروهي –

يك نفر بگويد يك نفر بنويسدويك نفر نظارت مي كند . دانش اموزان هر كدام 

 د .يك جمله مي نويسن
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 به ذوق وسليقه معلّم اجرا مي شود . : برد وايت تابلو يا اي سفره امال–

معلّم از دانش آموزان مي خواهد جدول آماده كنند ومعلّم  : امالي اشتقاقي –

كلمه اي را مي گويد ودانش آموزان هم خانواده ،هم معني ، متضاد ،..... آن را 

 مي نويسد.

  راهکار والدین ) معلم های عزیز برای والدین گرامی توضیح بدین ( 

مرسوم است امال به صورت رونويسي از كتاب درسي به بچّه ها گفته شود ولي 

اغلب دانش آموزان تا شب قبل از امال به يادگيري درست نمي پردازند عموماَ 

درهر كالس دانش آموزاني وجود دارند كه درنوشتن بعضي از كلمات مشكل 

نند واين لطمات دارند .چنين دانش آموزاني نمرات پايين تري كسب مي ك

شديدي به روحيه وروان آن ها وارد مي كند . در اين نوشته ي مبتني بر تجربه 

سعي شده است چگونگي آماده نمودن دانش آموزان ابتدايي براي ديكته نويسي 

ارائه شود . آماده شدن دانش آموزان توسط والدين آن ها و با توجه به راهنمايي 

در منزل صورت مي گيرد. دانش آموزان در هاي آموزگارشان در طول هفته و

طول هفته وتحت نظر والدينشان ،خود رابراي نوشتن امال آماده وآن راتمرين 

 مي كنند تا انشا هلل موفق شوند.

  

 ! امال............... ،  يك ، دو ، سه

  

 هفته: روزاوّل
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سانتي  6× 15ازفرزند خود بخواهيد هر لغت جديد را روي يك كارت به اندازه ي

 متر بنويسد.

 :هفته دوّم روز 

كنار فرزندتان بنشينيد ونوشتن امالي كلمات را تمرين كنيد .در مورد هر كارت 

 ،ترتيب عمل به اين شرح است كه دانش اموز بايد:

 .كند نگاه كلمه به كامل دقت با ♥

 .بخواند بلند صداي رابا كلمه ♥

 .كاربرد به جمله يك در را نظر مورد كلمه ♥

 يد با چه حروفي نوشته شده است .بگوي كند مي نگاه كلمه به كه همچنان ♥

 : روز سوم هفته

 از فرزندتان بخواهيد به ترتيب زير عمل كند.

 . كند نگاه كلمه به دقت با ♥

 . رابخواند كلمه بلند صداي با ♥

كلمه را با صداي بلند بگويد  اماليو بگذارد زمين روي پشت به را كارت ♥

 لمه را هجي كند.()حروف ك
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ه روبرگرداند وببينيد كه حروف كلمه را درست گفته است ب مجدداَ را كارت ♥

 يا خير.

 .بگذارد ديگري جاي است نگفته درست را ها آن حروف كه را هايي كارت ♥

 .بنويسد مرتبه چند است گفته اشتباه را حروفشان كه كلماتي روي از ♥

 روز چهارم:

يني به عمل اوريد .براي اين كار ،موارد زير رارعايت كنيد از فرزندتان امتحان تمر

: 

 .بدهيد او به دار خط كاغذ ورقه يك ♥

 قتو و. بگوييد امال او براي بود شده نوشته كارت روي قبالَ كه كلماتي از ♥

 .بنويسد را آن  تا دهيد قرار اختيارش در كافي

 تلغ هاي كارت كاربردن به با بخواهيد او از.  شد تمام شما امالگفتن وقتي ♥

 است نوشته غلط را ها ان امالي كه هاي كارت. كند تصحيح را خود امالي

 لغتي هر از ، گانه جدا كاغذ ورقه يك روي بخواهيد او حتماَاز.) بگذارد جداگانه

 (.ربنويسد با يك داشته غلط كه

 روز پنجم هفته:

ان بخواهيد هجي يك دستگاه ضبط صوت تهيّه وآن را روشن كنيد از فرزندت

 اب تواند مي هم خودش و شود ضبط او صداي تا  كلمات را با صداي بلندبگويد
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 ناي به. بنويسد را ها آن وخودامالي بگذارد اوّل از را ،نوار صوت ازضبط استفاده

 . بنويسد  امال ديگران از گرفتن كمك بدون تواند مي خود ترتيب

 آماده هفته هر كه  كه كارت هاييتوصيه مي شود از دانش آموز خواسته شود 

 .كند دوره را ها آن لزوم موقع ودر كند نگهداري جا يك در كند مي

 




