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:رکن آخر سخن اول،   

آموختن آن را در مدرسه و با ورود به  آموزی است که معموالً کودک،نوشتن، آخرین رکن از ارکان زبان

های فراگیری این مهارت از همان خردسالی و همزمان زمینهد؛ هرچند پیشکنکالس اول دبستان، آغاز می

  تند.گیری هسهای زبانی، در حال شکلبا سایر مهارت

گونه که همان رود که کودکان،ها اهمیت دارد و انتظار میتوانایی درست نوشتن کلمات، در همه زبان

نویسی اند، درستصحبت کردن به آن زبان را آموخته

 زبان مادری خود را نیز بیاموزند. 

به همین جهت در آموزش خواندن و نوشتن همه 

و یا هجی  هدیکت امال یا همان شبیهها، درسی زبان

-دانش به آموزش و سنجشوجود دارد، که  کردن

 .پردازدنویسی کلمات میدرستیادگیری آموزان در 

 

 درسی با سنجش غیرمنصفانه:

آموزان،  نشدادر لطی درباره این درس و سنجش این مهارت متأسفانه از گذشته تصورات و باورهای غ

 وجود داشته است.

اتفاق یا بهتر بگویم در این آزمون،  ، در این درسدهی یا سنجشل نمرهبه نظر من یکی از بدترین َاشکا

 .افتدمی

 بیایید با یک مثال این موضوع را باز کنیم:

اید داشته باشید، یعنی به خوبی از عهده آن کار برآمده 90% باالی قبول دارید که اگر شما در کاری بازدهی

 در زمینه امال اوضاع چگونه است؟ شوید؟ حاال ببینیممی تأیید و تشویق ،و احتماالً از دید دیگران هم

بیست  ،ایاگر شما در این متن هزار کلمه حال ،ایدای نوشتهکلمهفرض کنید که شما یک امالی هزار 

یعنی یک عملکرد  به طور منطقی اید و اینکلمات را درست نوشته 98باز هم % کلمه را غلط بنویسید،

 . خوب و قابل قبول
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یک امتیاز منفی داشته  ،غلط یهر کلمه  فرض کنید کهحاال

نمره  بیست کلمه غلط(یعنی ) باشد، شما با این عملکرد

درصد و  98شما % بازدهی ؟!جالب نیست !گیریدصفر می

 !خواهد بود صفرتان نمره

کند: و این نمره صفر، این پیغام را به مغز شما مخابره می

 « !عملکردت افتضاح بود» 

کلمه را  980نجا برای هیچکس مهم نیست که شما در ای

بوده است، چیزی که  98بازدهی کارتان % اید ودرست نوشته

 « !ایدشما صفر گرفته» مهم است این است: 

 

به نظر ! گیردو کسی دیگر صفر نمی گویند، نمره برداشته شدهها با خواندن این مطلب می)احتماالً خیلی 

 ...دارد همچنان وجودکه نمره من 

 آموزانعملکرد دانش بهآموزگاران  دادن های توصیفی و نحوه بازخوردعبارت کمی دقت در کارکرد فقط با 

ها و احساسات ایجاد شده در خود ها و حتی برداشتالعمل والدین به این عبارتو همچنین عکس

بله ما  .عدد شده استکه فقط تعدادی عبارت، جایگزین تعدادی  شویمبه راحتی متوجه می، کودکان

 (هادیگر نمره عددی نداریم ولی در عوض نمراتی داریم از جنس کلمات و عبارت

 

ای با پس از ارائه امالی هزار کلمهکمترین اتفاقی که حتی اگر صفر نگیرید،  ،در شیوه رایج در مدارس ما

 این است: ،افتدمیبرایتان بیست غلط، 

که زیر بیست تا از کلمات آن، خطوط قرمز ، درحالیگیریدرتان تحویل میرا از آموزگاامالیتان برگه  شما 

بیشتر دقت کن، بیشتر  شده است و احتماالً در پایان هم، یک نصیحت اخالقی مانند: ررنگ کشیدهپ

 نوشته شده است.و ...  !از تو انتظار نداشتم چرا حواست را جمع نکردی، تمرین کن،

بسیار زیاد به ویژه در این درس، ه نقاط ضعف سیستم آموزش سنتی، توضیح و دلیل و مثال در زمین

تی کند، نه صرفاً تغییر در جزئیااست و باید بدانیم که سیستم سنتی با تغییر نگرش افراد تغییر می

 .هاتمانند جایگزینی اعداد با عبار

نم و معتقدم برای کبه همین مثال بسنده می ،برای پرداختن به هدف اصلی این مطلب ،در هر صورت

به مسائل و موضوعات برخوردار بوده و به دنبال بهبود و متفاوت نگاهی و کسی که از ذهن و نگرشی باز 
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های و یافتن شیوهای بهتر تغییر در باورهای نادرست یا متعصبانه دیرین و پیش رفتن به سوی آینده

 کافی است. تلنگرباشد، همین یک  تر تفکردرست

اهمیت بودن درس امال نیست؛ ، به هیچ وجه، به معنای بیاشته باشید که این توضیحاتالبته توجه د

برای آموزش آن و یا  امانویسی کلمات، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ اتفاقاً مسئله درست

مکن م ترین مسیربهترین و کوتاه پیدا کردن باید به دنبال ،آموزانبرطرف نمودن اشکالت امالیی دانش

ای برای آسیب بهانه ،آموزشبخش باشد و هم ساده و لذت ،آموزانتا هم یادگیری برای دانش باشیم

 ها نگردد.آموزان یا لطمه به شخصیت آنرساندن به اعتماد به نفس دانش

  

 شیوه رایج:

هایی در جهت های اخیر تالشهر چند، در سال

های آموزش و سنجش، در این بهبود روش

ت گرفته است، اما به طور کلی در درس صور

در رابطه با این  باور غلط، دو مرسومنگرش 

 است: شایع درس

 

 

 .درست نوشتنمهارت برای سنجش میزان یادگیری، نه تالشی برای آموزش است بیشتر آزمونی  ،امال _1

گذشته تا همین  از ،این مشکالتهای پیشنهادی برای رفع حلفارغ از علت بروز اشکاالت امالیی، راه _2

، نه پیدا کردن هستند و امالگویی رونویسی تکرار و تمرین، مبتنی برهایی هستند که معموالً امروز، شیوه

 .های اصلی بروز مشکل و ارائه راهکار متناسب با آنریشه

 

 نکته:

مالی با آب ا امالی خورشیدی، ای، امالی بادکنکی،های جدیدی مانند امالی سفرهروش ،های اخیردر سال 

ها نیز، فقط نقش باید توجه داشت که این روش اند.رواج یافتهدر بین آموزگاران و... توصیه شده و 

 .بیشتر حفظ کنند ،کنند تا عالقه کودکان را باز هم به نوشتن و نوشتن و نوشتنرا بازی میای انگیزانندهبر

، سنتیای کودکان، در اصل از همان نگرش نیز با وجود جذابیت ظاهری بیشتر بر هاشیوهاین  در واقع

 اند.نشأت گرفته، «گیریهر چه بیشتر بنویسی بیشتر یاد می» یعنی
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های مربوط به حافظه مثاًل غلط) شاید برای رفع گروهی از اشکالت امالیی ،هاراه حل نوع از اینچند  هر

ارساز باشند، اما برای بخش بزرگی کتا حدودی آموزانی با سطح معمولی و ایجاد عالقه در دانشتصویری( 

-بیایجاد سبب  ممکن است که حتی اثر، نه تنها بیآموزانو برای گروهی از دانش از اشتباهات امالیی

و عدم کسب های مکرر ها و امالگوییها، رونویسیعالقگی و از بین رفتن انگیزه یادگیری، بر اثر تمرین

توجه به اصل درست  تر را به جایو ضعیف دارآموزان مشکلشنتیجه دلخواه شوند و یا تمرکز اصلی دان

 .شتر نمایدپرتی بیحواس دچارها را جلب نمایند و آن گونه خودبه جنبه بازی ،نوشتن کلمات

آموزان هایی می توانند سبب رفع مشکالت امالیی در دانشنباید تصور کنیم که چنین شیوه بنابراین،

 شوند.

 

 
 

کند تا نویسی و شناخت ملزومات ذهنی و جسمی این مهارت، کمک میا اصول درستآشنایی اندک ب 

 کودکان، تری اتخاذ نموده و یا برای رفع اشتباهات امالییهای مناسبآموزان، شیوهدر برخورد با دانش

 تر و موثرتر برگزینیم.هایی سادهروش
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در توجه و دقت و یا ضعف در مهارت  موزی، نقصآدانشبه عنوان مثال، اگر ریشه اشکاالت امالیی 

ایجاد  اودر عملکرد  ،پایداری کم بهبود، یا دستادراک شنیداری باشد، امالگویی مکرر و منظم، بهبود

 نخواهد کرد.

در جهت رفع آن  ترثرؤم یهای اصلی مشکل، اقداماتالزم است با شناسایی ریشه در چنین مواردی،

 .انجام دهیمها به شکلی ماندگارتر آناشتباهات و پیشگیری از بروز مجدد 

 

از نکات اصلی و مهم  ،ای مفیدبیان خالصهالکترونیک،  چهاین کتاببرمبنای همین نگرش، هدف از تهیه 

برطرف کردن مؤثر برای های روشمعرفی و  نیاز آن، ملزوات ذهنی و جسمی پیشنویسیمهارت درست

 .استآموزان دبستانی اشتباهات رایج امالیی دانش

 

 نویسی:درست

های یادگیری مهارت ترین جنبهیکی از مهم

پس از  ،آموزدانشاین است که  ،نوشتن

 ،قواعد زبان نوشتاری و یادگیری اصول اولیه

رسد و یا بتواند کلماتی را که به ذهنش می

اس قواعدی که آموخته اس بر ،شنودمی

همین اهمیت و نیاز، سبب و  است، بنویسد

 به نام امال در مدرسه شده است.ایجاد درسی 

 طی می کند؟در یادگیری چه نیازهایی دارد و چه مراحلی را  ،برای یادگیری این مهارت ،آموزاما دانش

 

 های مورد نیاز برای درست نویسی:مهارت

آموزان برای کسب نشدا ،های متفاوتی دارندها و دستورالعملویژگی ،آنجایی که زبان های مختلف از

  های متفاوتی احتیاج دارند.به مهارت ،که می آموزند بسته به زبانی ،نویسیایی درستتوان

بیشتر  هابعضی، ترپیچیده هابعضی و دارند تریساده نوشتاری قواعد و هادستورالعمل ،هازبان بعضی 

 .ها کمترتابع قوانین هستند و بعضی
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با وجود اینکه برای یادگیری خواندن و نوشتن در  تصویری یمهارتی مانند حافظه ،و یا به عنوان مثال

 ،اهمیت بیشتری دارد ،از کلمات گروهی ها کاربرد دارد، اما در زبانی مانند فارسی و در یادگیریهمه زبان

 شود.()در ادامه، بیشتر توضیح داده می در زبان عربی.یادگیری همان کلمات تا 

 

 :زبان فارسی ینوشتارقواعد یادگیری 

های مختلف و حروف الفبای زبان فارسی و صورتها آموزان الزم است که شکل نشانهنشدا ،ام اولدر گ

 بشناسند. ،اگر وجود داشته باشند ،هر حرف را

بعد  ساخته می شوند، در گامِ از اتصال حروف مختلف به یکدیگر ،از آنجایی که کلمات در زبان فارسیاما 

متوجه  آموز بایستی قاعده ترکیب این حروف به یکدیگر رادانشاز شناخت شکل تصویری حروف الفبا، 

 .نیز فراگیردها را ها به سایر حروف و نشانهآن های مختلف و نوع اتصالر جایگاهشده و شکل حروف د

 

  نکته:

استفاده شده  «فباحروف ال » به جای «های فارسینشانه »عبارت  دبستان، اول فارسی جدید در کتاب

 .دارد « الفبا حروف»  به تری نسبتی است، معنای گستردهاینکه یک واژه فارسوه براست و عال

ها استفاده می ها وعالئمی که برای نوشتن از آنکه تعداد نشانهحرف الفبا دارد، در حالی ۳2زبان فارسی 

 ها نام مشخصی در بین حروف الفبا ندارند.بیش از این تعداد است و بعضی از آن ،کنیم

برای صدای) او، مانند  ،در برخی از کلماتهمین نشانه اما ، و( در حروف الفبا واو نام دارد) ه عنوان مثالب

 ولی برای این دو شکلِ  موش( و در بعضی واژه ها برای صدای )اُ، مانند خورشید( نیز به کار برده می شود.

ه از حروف الفبا ب نیز (اُ)و  (او)کاربرد، نام واو مناسب نیست و 

، ممکن است با صدای آ اَ اِ اُ و یا حرف الفحساب نمی آیند 

 به کار رود.

ی معنا ،بنابراین به کار بردن اصطالح نشانه به جای حرف الفبا

هر یک از  و به همین سبب، تری خواهد داشتتر و دقیقکامل

 فارسی در کتاب ،به عنوان یک نشانه ،شتاریهای نواین صورت

 اند.دهاول دبستان معرفی ش
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 : اول گام

 های الفبایی و قاعده ترکیبنشانهخت شنا 
 

 به طور کلی دو روش برای آموزش الفبای زبان به کودکان وجود دارد.

 ها دارد، شیوه آموزش جزء به کل نام دارد.در اغلب زبان ،روش اول که قدمتی طوالنی در آموزش کودکان

تک تک حروف الفبا به کودک آموزش داده می شود و به  ابتدابرای آموزش زبان فارسی به این شیوه، 

  آشنا می گردد. ،صورت گام به گام کودک با روش ساخت کلمه به وسیله این حروف

 ایم.خواندن و نوشتن را فرا گرفته به این شیوه، در گذشته،این روشی است که خود ما 

 

آموزشی محسوب می شود، به طور های جدیدتر کل به جزء نام دارد و از روشروش دوم که شیوه 

 . پردازدبه معرفی و آموزش حروف الفبا نمیمستقیم 

 ،های مربوط به آن زبان، به کودک کمک می شود که خودبا استفاده از یک سری کلید واژه در این شیوه

 به کشف و استخراج حروف الفبا و قواعد نوشتاری آن زبان بپردازد.

-وزه کودک قرار گرفته است که دانشمورد توجه و استقبال کارشناسان حاین شیوه از آن جهت بیشتر 

کند و عالوه بر یادگیری زبان نوشتاری یا همان خواندن و ه یک عضو فعال در آموزش تبدیل میآموز را ب

های فکری کودک و در یک کالم افزایش مهارت نوشتن، سبب افزایش قدرت تحلیل، استدالل و استنتاج

 دد.گرمی اودر 

بایستی به شیوه  ،ترکیب آن با سایر حروف نیز اعدودر روش اول، پس از آموزش هر حرف یا نشانه، ق

 ه طور ناخودآگاه و با بررسیدر حالیکه در روش دوم، کودک ب ،مستقیم به کودک آموزش داده شود

 درک خواهد نمود.کشف و  ،، بسیاری از این نکات و قواعد را خود به خودهایی که آموخته استواژهکلید

 کتاب تغییر با چند هر ،کندتبعیت می اول شیوه از حاضر، حال در ما هایکالس بر حاکم آموزشی روش 

 به شیوه دوم گرایش بیشتری پیدا کند، اما در کودکان آموزش روش تا است شده تالش درسی های

آموزش از شیوه قدیم و همان  کامالً  ،آموزان پایه اول دبستانل، آموزش خواندن و نوشتن به دانشعم

 کند.به روش جزء به کل تبعیت می

 

های مختلف مرسوم و یا ابداعی که کودکان با روش الزم استبا انتخاب این سبک آموزشی، بنابراین 

 آشنا گردند. نیز با یکدیگر الفبا با قاعده ترکیب حروف ،آموزگاران
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 معرفی حروف الفبا به کودکان:شیوه 

حروف الفبا و  برای شناخت بهتر ،آموزاننشدر جهت کمک به دا ،ایی که از گذشته تا امروزهیکی از روش

است، افزودن القاب و صفات  انتخاب شده با یکدیگر، هاآنترکیب  اعدوتر قنیز درک بهتر و سریع

 ها و حروف الفبا بوده است.به کاربرد، به اشکال مختلف نشانهبسته  ،مختلف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده است.اول شناخته می (آ)دار یا کاله (آ)د هایی ماننبا نام ،های مختلفدر دوره (آ)عنوان مثال  به

 ،های مختلفدر جایگاه آخر تنها (ه)چسبان و یا آخر چسبان یا غیر )ه( هایی مانندکه با نام (ه)و یا نشانه 

 شود.ه میشناخت

 .شده استآخر استفاده و غیر ز صفات آخرا ،و یا برای بسیاری از حروف دیگر

و ...  آخر یا غیرآخر و چسبان یا غیرچسبان هایی مانندعبارت گذاری، این است کهفلسفه پشت این نام

 .نمایندراهنمایی  کلمه، برای هر این حروفمناسب شکل  از آموز را برای استفادهدانش

هی به توج کالس اولی، آموزاندانش که معموالً ، حاکی از آن استاغلب آموزگارانشخصی البته تجربه  

ثیری بر یادگیری بهتر أت ،صفات و القاب و عناوینی برای حروف الفباو چنین  داشتهها ندالیل این نامگذاری

 د.ها ندارگیری و نحوه استفاده از آن نشانهاز جایگاه قرار شاندرک بهتریا و  هاآنتر و سریع
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های مختلف یک حرف الفبا کمک کننده و تفکیک صورت در شناخت، تشخیص اسامی اینند چ هر 

 ثیری بر یادگیری قواعد ترکیب ندارند.أت، رودهستند، اما چندان که انتظار می

 توجهی به ،ها و حروف مختلفاب و به کار بردن نشانهدر هنگام انتخ معموالً ،آموزاندانشاغلب یعنی 

کلمه هستند و الزم است با توجه به این موضوع و نیز با  آخروسط یا  ،اولدر  اکنونهماینکه  جایگاه و

های مختلف هر حرف، شکل درست آن نشانه را برای آن جایگاه توجه به نامگذاری ما برای صورت

 انتخاب کنند، ندارند.

آموزان به این مسئله و یا مجبور نمودن دانشکید بر أازی هم به اصرار و تنیرسد به نظر می البته

 از این شیوه وجود ندارد.استفاده 

صی خود او و بهره گرفتن از با کلمات مختلف و تجزیه و تحلیل شخ ،آموزمرور زمان و مواجهه دانش

ن تر از ایکمک می کند تا به یک دریافت شخصی عمیق اوبه  ،هایی همچون حافظه تصویریمهارت

 مختلف کلمه استفاده کرده و درای هاز حروف الفبا در جایگاه ،موضوع دست یابد و به شکلی درست

 قاعده ترکیب را به خوبی دریابد. ،نهایت

آموز فارسی زبانی که به این مرحله از یادگیری رسیده باشد، یعنی حروف الفبا و قواعد ترکیب دانش

 ها را شناخته باشد، یک مرحله مهم دیگر هم پیش رو دارد.آن

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :دوم گام

 های خاص:شانهاستثنائات و ن آشنایی با

و استثنائات  های غیرالفبایینشانه، بعضی شکلی حروف چندز باید به شناسایی آمودر این مرحله دانش

 را، به خاطر بسپارد. ها استفاده شده استحروف و نشانهتصویر کلماتی که در نوشتنشان از این  و بپردازد
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آموز حافظه دیداری یا حافظه تصویری دانش وابستگی کاملی به ،این مرحله از یادگیری امالی فارسی

 دارد.

 

  حروف چند شکلی:الف(

 دارند.شهرت  «شکلیچند»یا حروف  «آواهم»حروف به در زبان فارسی، هستند که چند گروه از حروف الفبا 

شوند، و صدا به یک شکل تلفظ و شنیده میکه در آوا  است حروفیشامل  ،بندی و نامگذاریاین دسته

 شکال مختلفی دارند.اَ ،نوشتن اما در

)الف ع()ث س ص()ز ذ ض ظ()ت ط()ح ه( و در بعضی لهجه ها)ق غ( حروفی هستند که با وجود تفاوت در 

 شوند.تلفظ می ،به یک صورت ،نوشتاریو شکل ظاهر 

آموز فارسی زبان در وهله نخست، برای یادگیری کلماتی که با هر یک از این حروف نوشته می دانش

، ناگزیر است از حافظه تصویری خود کمک گرفته و کلمات مربوط به این حروف را به تدریج به شوند

 حافظه بسپارد.

خانواده، می تواند امالی های همیابی کلمات و درک واژههای بعدی و با کمک گرفتن از ریشه)در سال

 درست بعضی از کلمات را بدون حفظ کردن شکل ظاهری آن کلمه دریابد.(

 

  استثنائات: وهای غیرالفبایی نشانه ب(

های چندشکلی یا هم آوا نیستند، اما یادگیری امالی صحیح نشانه گروه های زبان فارسی ازبرخی از نشانه

 به مثال زیر دقت کنید: گردد.یز از طریق حافظه تصویری ممکن میها نآن

 ارد.ای مانند )و( در زبان فارسی برای سه منظور کاربرد دنشانه

بیان ( رزشو) یکلمه در که است شکلی به آن اصلی تلفظ و شودمی شناخته واو نام با حرف این 

وشتن مانند )موش( و در بعضی موارد برای ن (او)برای نشان دادن صدای  ،گردد، اما در بعضی مواردمی

 رود.به کار میهم )خورشید( مثل صدای اُ 

 (اُ)به کار می رود، با نام  (اُ)این نشانه در حالتی که برای صدای  در کتاب فارسی اول دبستان،به تازگی 

 نامگذاری شده است. ءاستثنا

ها از کلماتی که و تفکیک آن ء(اُ استثنا) ت مربوط به این نشانهآموز برای یادگیری امالی کلمادانش

کلمات را به حافظه تصویری  گیرند، ناچار است تا اینبهره می ( ُ)ا همانی  از ضمه صرفاً ،برای صدای اُ

 کلماتی مانند روشن، خورشید، مورد و... خود بسپارد.
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 مشابه نیز …خواهر، خواندن، استخوان و خواب، در کلماتی مانند  ءاستثنا (خوانشانه )این موضوع برای 

 .است

-دانش یداری یا همان حافظه تصویریبنابراین بخش مهمی از یادگیری امالی زبان فارسی به حافظه د

 آموز ارتباط دارد.

برای زبانی مانند عربی که مشابهت بسیار زیادی با زبان فارسی دارد، موضوعیت چندانی  ،این موضوع

 ندارد.

  گردد.زبان فارسی و عربی برمیاین حروف در دلیل این مسئله به تلفظ متفاوت 

فاوت و متمایزی وجود دارد و مت های کامالً تلفظ ،های چندشکلیهر یک از نشانهبرای  ،در زبان عربی

ن صدای خاص را آدرست نوشتاری است تا شکل  ی قادرها به راحتآموز با شنیدن هر یک از آندانش

صدا نیستند و هم« ز ذ ض ظ » حروف برخالف زبان فارسی، )به عنوان مثال در زبان عربی  .دریابد و بنویسد

 (.شوندبه یک شکل تلفظ نمی

سطح مطلوبی از آموزان فارسی زبان، داشتن برای دانش ،ای بسیار مهمهای زمینهمهارت بنابراین یکی از

 .گیردقرار می دیداریی مربوط به ادراک هادر گروه مهارتکه  باشدحافظه تصویری می

نویسی کلمات ای دیگری نیز وجود دارند، که نقش مهمی در امال و درستهای زمینهمهارت ،آن عالوه بر 

 د.دارن

 

 نویسی زبان فارسی:نیاز برای درستای پیشهای زمینهمهارت

های مورد نیاز برای امالی مهارت ،الخط زبان فارسیهای نوشتاری، قواعد ترکیب و رسمبا توجه به ویژگی

 موارد زیر هستند: ،زبان فارسی

 

 های مرتبط با دیدن:مهارتالف( 

بینایی سالم با  ارتباط تنگاتنگی درست نویسی کلمات اصوالً

 درک دیداری ما دارد. و نیز 

ک چندین مهارت دیداری جزئی وجود دارند که در کنار هم در

)در بخش بعدی به طور دیداری انسان را تشکیل می دهند

درک  تری به توضیح این مهارت پرداخته خواهد شد.(کامل

ها و به دیداری به تشخیص، تمایز قائل شدن، درک تفاوت
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بروز  ساززمینهد توانمی آنر ضعف د کند وکمک می ،های تصویری زبان نوشتارین نشانهخاطر سپرد

  د.گرد های خواندن و نوشتنیادگیری مهارتاشتباهاتی در 

 

 های مرتبط با شنیدن:مهارتب( 

) صحبت کردن، خواندن و  سه رکن بعدیآموختن  آموزی است.شنیدن، اولین رکن از ارکان چهارگانه زبان

 زیادی به رکن نخست دارند.بسیار ارتباط  ها،و کسب مهارت در آننوشتن(، 

کودک برای  الزم است که صورت صوتی کالم به عالئم نوشتاری است، ل، تبدیاز آنجایی که نوشتن

  .مناسبی برخوردار باشد درک شنیداری نیز از شنوایی مطلوب و کلمات،تلفظ صحیح  یادگیری شکل

 

 ایی سالم و مهارت ادراک شنیداری از سوی دیگر شنو

 از ملزومات نوشتن امال، برای تشخیص درست کلماتی 

 باشد.شوند، میکه امال گفته می

 

 

 

 های مربوط به دقت و توجه:مهارتپ( 

 نویسی و اصوالً یادگیری، دقت، توجه و تمرکز کافی است.های پیش نیاز درستیکی دیگر از مهارت

نوشتن امال( باید بتواند یعنی هم در هنگام یادگیری و هم در هنگام ارائه ) ،نویسیآموز برای صحیحدانش

 برخوردارتمرکز خود را به میزان کافی در طول انجام آن عمل، حفظ نماید و از دقت و توجه کافی نیز 

 باشد.

افتد اتفاق نمیتوجه و دقت کافی نداشته باشد، یادگیری برایش  ،تمرکز ،آموز در زمان یادگیریاگر دانش

های د داد با غلطای ارائه خواهداشته باشد، نوشتهضعف این موارد  در در زمان امالنویسیهم و اگر 

  .دقتیناشی از بی متعدد امالیی
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 :های حرکتیمهارتت( 

های حرکتی در کودکان یک مهارت جسمی حرکتی است؛ مهارت مهارت پیش نیاز دیگر برای امالنویسی، 

توانند در زمینه نوشتن نقش ها میشوند، که هر دو آنهای درشت و ظریف تقسیم میوه مهارتبه دو گر

 داشته باشند.

شود، به وضوح ورزی نیز یاد میکه از آن با نام دستدر نوشتن، نقش بسیار پررنگ مهارت حرکتی ظریف 

 قابل مشاهده است.

نیازمند  ،به منظور ترسیم عالئم نوشتاری ،نتوانایی کنترل و استفاده از مداد و حرکت دادن صحیح آ

 .باشدمیمهارت و توانایی عضالت ظریف انگشتان دست 

شود تا وجود این مهارت سبب می

)در اینجا  کار با ابزارها ،کودک به راحتی

ها را یاد بگیرد و به سادگی از آن مداد(

استفاده کند، اشکال مختلف حروف 

ها و چرخشها، الفبا، انحناها، خمیدگی

ها را بهتر بیاموزد و نحوه ترسیم آن

زود خسته تر بنویسد، از نوشتن راحت

و مرتب زیبا  ،خطی خوانانشود و دست

 داشته باشد.

و و ...  هاها و عضالت درشت بدن مانند تنه، بازوها، پاهای حرکتی درشت، شامل حرکات انداممهارت

 با مهارت نوشتن پیدا  ، ارتباط چندان واضحینگاه اولبا وجود اینکه در همچنین حفظ تعادل بدنی، 

ارتباط مستقیمی ها نیز این مهارتتوانایی کودک در که  حاکی از آن استها کنند، اما نتایج پژوهشنمی

 اند.آموزان دبستانی داشتهها و مشکالت امالیی در دانشبا کاهش غلط

 

 

 

 

 

 گردد آموزان میز اشکاالت امالیی در دانشسبب بروز گروهی ا ،هانیازدر هر یک از این پیشکودک ضعف 

  هاآن رفع راهکارهای و آموزان دبستانیبین دانش در ی رایجیامال اشتباهات انواع بررسی بهادامه، در که 

 .پردازممی
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 های امالیی:انواع غلط

 دسته جای ۵توان در میگیری، ، بسته به دلیل شکلآموزان دبستانی رای امالیی دانشهاغلطبه طور کلی 

 داد.

 

 

 

 

 

 

  های مربوط به دیدن:غلطالف( 

 دهند.به دو دلیل متفاوت رخ می ،مربوط به دیدن یادگیری مشکالت

ر این گروه دچار ضعف بینایی تشخیص داده نشده هستند. ضعیف بودن بینایی د ،آموزانبعضی از دانش

  دهد.ثیر قرار میأتحت تها را یادگیری آن ،از کودکان

ناشی از ضعف بینایی است، که  ،یادگیری ناقص ،بنابراین ریشه بعضی از اشکاالت امالیی مربوط به دیدن

 اندیشی نمود. بایستی برای رفع و درمان آن چاره

ی خود، به راحتی مسیر طبیعی یادگیری و آموزان پس از شناسایی و رفع مشکل بینایاین گروه از دانش

 های امالیی خود را طی خواهند کرد.رفع غلط

 آموزان، از نظر وجود مشکالت بینایی، باید مورد توجه قرار گیرد.معاینه و بررسی دانش به همین دلیل،

 

وردارند و یا آموزان هستند که از سالمت کامل چشم و بینایی کاماًل طبیعی برخاما گروه دیگری از دانش

ها به وسیله عینک برطرف شده است. بنابراین مشکلی از لحاظ بینایی ندارند، اما ضعف بینایی آن

 خود دچار ضعف و مشکل هستند. دیداریدر مهارت ادراک  تر اشاره شد،پیشگونه که همان

 

 

 

 های مربوط به دیدنغلط 

 های مربوط به شنیدنغلط 

 های مربوط به دقت و توجهغلط 

 کتیهای حرهای مربوط به مهارتغلط 

 های مربوط به آموزش یا یادگیریغلط 
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 چیست؟ دیداریمهارت ادراک 

که  پردازش و معنابخشی به تصاویریایی تفسیر، توانیک مهارت ذهنی است و به ، دیداریادراک یا درک 

 اشاره دارد.  ،بینیممی

 تر تشکیل شده است:از چند مهارت جزئی دیداریادراک 

، روابط فضایی، دیداری، توالی دیداری، حافظه دیداریتمیز 

و تشخیص  دیدارییابی فضایی، ثبات شکل، اکمال جهت

 .شکل از زمینه

 

تواند سبب بروز اشکاالت امالیی متعددی در می ،های جزئیاین مهارتضعف در یک یا چند مورد از 

 آموزان گردد.دانش

به جا نوشتن حروف در کلمه )مانند بیتشر به  نویسی، قرینه یا معکوس نویسی، پس و پیش یا جاوارونه

از  یداری،به دلیل ضعف در حافظه د انتخاب اشتباه حروف چندشکلی ،نیزجای بیشتر، زار به جای راز( و 

 هستند. دیداریهای رایج مربوط به مهارت ادراک غلط

 

 راه حل:

آموز در است که دانش هاییدر زمینههای دیداری به ویژه راهکار رفع چنین اشتباهاتی، تقویت مهارت

 ها ضعف بیشتری دارد.آن

 

 های مناسب:تمرین

ها و کامل کردن شباهت ،هاکردن تفاوت مانند پیدا ،داریهای دیهای تمرینی مربوط به مهارتکاربرگ

مانند ببین و بگو و کارت حافظه، حل کردن پازل و  ،های تصویریها و فعالیتبازینیز تصاویر ناقص و 

 تدریجی کاهش و دیداری هایمهارت تقویت به شایانی کمکو موارد مشابه،  ماز و معماهای تصویری

 .نمایدمی هانآ به مربوط امالیی اشتباهات

 شود:توضیح داده میببین و بگو و کارت حافظه در ادامه  هاینحوه انجام بازی
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 :بازی ببین و بگو

روی ها نگاه کند. تعدادی وسیله را مقابل کودک قرار دهید و از او بخواهید چند ثانیه با دقت به آن 

 جا به جا کردن دو شیء با یکدیگر را ء و یامانند اضافه یا کم کردن یک شیکودک را برگردانید و تغییری 

 در وسایل ایجاد کنید؛ از کودک بخواهید دوباره به اشیاء نگاه کند و تغییر ایجاد شده را حدس بزند.

را  هاآنتا جایی که می تواند  ،شود که پس از دیدن اشیاء، از کودک خواسته میاین بازی در شکل دیگر

 استفاده نمایید. نیز های تصویری توانید به جای اشیاء از کارتاین بازی میدر  نام ببرد.به یاد آورده و 

 

 کارت حافظه: بازی

با تعداد زوج برش بزنید. یک  ،تعدادی کارت بازی یکسان 

 رسم یتصاویر یا عالئم یکسان ها،هر جفت از کارتطرف 

 (.های آماده این بازی نیز در بازار موجود استکارت) .کنید

و در چند ردیف منظم، را مخلوط کنید و به پشت  هاکارت

 . بچینیدمقابل کودک 

ها را برگرداند و اگر باید در نوبت خود دو تا از کارت هر نفر

به پشت برگردانده می  ،جای خود مشابه، سرنا خود بردارد. کارت هایها را برای ها مشابه بودند، آنکارت

 د.شون

ها را به خاطر بسپارد و در دفعات بعدی محل کارت مورد نظر خود را کودک باید ضمن بازی، جای کارت 

ها را تعداد بیشتری از آن ،هاکسی که بتواند با در خاطر نگه داشتن محل کارتبه درستی حدس بزند. 

 و بردارد، برنده بازی است. جفت کرده
  

 های مربوط به شنیدن:غلطب( 

أثیرگذار بر شنیدن نیز مانند دیدن از عوامل مهم و ت

 نوشتن یک امالی صحیح است.

این گروه از اشتباهات امالیی نیز، دقیقاً مانند اشکاالت 

، ممکن است به دلیل مشکالت امالیی ناشی از دیدن

 یاضعف در سیستم شنوایی کودک رخ دهند و ناشی از 
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 ضعف کودک در مهارت ادراک شنیداری، بروز کنند.به دلیل 

از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار  ،از نظر سالمت سیستم شنوایی معاینه و بررسی کودکان

 گیرد.

 

 ادراک شنیداری چیست؟

 اصواتیتوانایی تفسیر، پردازش و معنابخشی به  نیز یک مهارت فکری است و به شنیداریادراک یا درک  

 : تر تشکیل شده استچند مهارت جزئیو خود از  اشاره دارد ،شنویمکه می

های ادراک خرده مهارت ،شنیداریگاهی واجی، تمیز شنیداری، توالی شنیداری، ترکیب شنیداری و حافظه آ

 شنیداری هستند.

توانایی تفسیر و پردازش صحیح و  ،گوش و برخورداری از شنوایی طبیعی متآموزانی که با وجود سالدانش

 دچار مشکل هستند. اری،اک شنیدارند، در مهارت ادرکامل آواهای صوتی و به ویژه کالمی را ند

های امالیی در و یا تشخیص نادرست شده و سبب بروز انواعی از غلط این مشکالت سبب یادگیری ناقص

 د.نگردآموز میدانش

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات  به این دلیلدچار مشکل هستند و  ،بیان و تلفظ صحیح کلمات از این کودکان در یادگیریِ گروهی

 .کنندشتباه بیان میاو یا  شنونداشتباه مییسند، که نورا اشتباه می

جاله به جای ژاله، مسباک به  به جای حرف اصلی )مثالً ،هایی مانند نوشتن حروف مشابه از نظر تلفظغلط

به جای بودند(  شیب به جای سیب، بودن جای مسواک( و یا بد شنیدن و جایگزینی کلمات مشابه )مثالً 

پایین بودن حساسیت و یا تمیز شنیداری  ،آگاهی واجیهایی مانند مهارتز در آموناشی از ضعف دانش

 هاست.شنیداری آن
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مانند و دائماً تقاضای تکرار دوباره جمالت و کلمات هم که مرتب از امالی خود عقب می آموزانیدانش

ر حافظه شنیداری خود اندازند، دچار ضعف دزیادی را در متن امالی خود جا میقبلی را دارند و یا کلمات 

 هستند.

  راه حل:

ها و های مربوط به ادراک شنیداری از طریق فعالیتهایی نیز تقویت مهارتراهکار برطرف شدن چنین غلط

 های مرتبط است.بازی

 

  های مناسب:ها و بازیتمرین

 تشخیص صداهای متوالی _۱

 ود دانلود کنید.کرده و روی گوشی خ جستجواینترنت  درتعدادی صدای آشنا را 

، یکی یکی و به صداها ز کودک بخواهید پس از شنیدنهم پخش کنید و ا سر ها را پشتچند تا از آن

 ها را نام ببرد.ترتیب آن

توان برای می ،آموزانی که در این مهارت بسیار ضعیف هستنددبستان یا دانش قبل از برای کودکانِ

 یاد به را صداها که ترتیبی هر به داد اجازه کودک به و کرد حذف خپاس از را ترتیبتر شدن تمرین، ساده

 .ببرد نام را هاآن آورد،می

 موارد زیر هستند: ،بعضی از صداهای پیشنهادی برای این تمرین

 ،باریدن باران در، آژیر آمبوالنس، بوق اتومبیل،صداهای حیوانات مختلف، شکستن شیشه، بسته شدن 

 و... ، گریهی رعد، عطسه، سرفه، خنده، صداچک آبشرشر و چک

 

  اجرای دستورالعمل:_2

و از او بخواهید پس از پایان صحبت  گوییدب هم به کودکسر دستورالعمل ساده را پشت مراحل یک

 اجرا کند. ی که شما گفته بودید،ها را به ترتیبآن ،شما

آموزان بسیار تر و یا دانشکودکان کم سنتوان رعایت ترتیب را برای ابتدای کار یا در این تمرین نیز می

تعداد را کار،  جای حذف ترتیب بهتر است در شروع به ،ضعیف نادیده گرفت. البته در هر دو تمرین فوق

 به تعداد موارد افزود. ،کمتر انتخاب کرد و به مرور با افزایش توانایی کودک
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  ها:هایی از انواع دستورالعملمثال

 ها را روی میز قرار بده.، عروسک را در جعبه بگذار، کتابد بیندازرا در سب توپ زرد 

 

  ها را با مداد آنروی یک ورق کاغذ اول یک دایره قرمز بکش، بعد یک مربع آبی بکش و در آخر

 زرد به هم وصل کن.

 در کاسه  راآب و در آخر لیوان  اول کاسه را توی بشقاب بگذار، بعد قاشق را کنار چنگال بگذار

 لی کن.خا

  پای چپتبا اول بشین و پاشو برو، بعد یک دور به دور خودت بچرخ، دو بار دست بزن و در آخر 

 لِی برو.لِی چهار قدم

 

 حافظه شنیداریتقویت تمرین   _۳

ها را به ترتیبی که از کلمات را انتخاب کنید و برای کودک بیان کنید. از او بخواهید آنالف( یک دسته 

ها را با توجه به سن کودک انتخاب کنید و به مرور به برد.)تعداد کلمات و دشواری آنشنیده است نام ب

 (.آن بیفزایید

 نوع دیگر این بازی، یادآوری و بیان کلمات از آخر به اول است.

 

  به جای یک گروه از کلمات است. ،تمرین دیگر در این زمینه، استفاده از جمالت کوتاهب( 

از کلماتی استفاده کنید که به تصویرسازی  هاتری انتخاب کنید و در آنت سادهسعی کنید در ابتدا جمال

ها در هایی مانند رنگکنند. به عنوان مثال از اشیاء آشنا و صفتبهتر جمله در ذهن کودک کمک می

 جمالت خود کمک بگیرید.

 مثال: یک ماشین قرمز با سرعت وارد خیابان شلوغ شد.

 

های دوتایی انتخاب رت گروهرا به صو یکلمات (پ

 کنید و برای کودک بیان کنید.

کلمه اول را بگویید و کمی مکث کنید تا کودک 

 کلمه دوم رو به یاد آورده و بگوید.
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  مثال:

 (پرتقال، انگور) (لیوان، استکان) (گل، باغ)کلمات: 

 ؟... پرتقال ؟... لیوان   ؟ال: گل ...ؤس

مختلف یا کوبیدن انگشت یا ته مداد بر روی میز، ی ن به چند وسیله، ضربه زده وسیله دست زدنبت( 

 همان ریتم را تکرار کند. ،ریتم خاصی را ایجاد کنید و از کودک بخواهید پس از شما

 تواند با چشمان بسته یا باز انجام شود.این تمرین می

 

 فزایش حساسیت و دقت شنیداری کودکا هایتمرین _۴

کلماتی را به زبان بیاورید تا کودک  ،ایدکاغذ یا کتابی را مقابل دهانتان گرفته برگهکه یک در حالی الف(

 ها را بدون دیدن حرکات لب شما و فقط با شنیدن حدس بزند. آن

تعریف ی کوتاهی ا کودک صحبت کنید و یا برایش قصهب( گاهی با صدای آهسته و حتی نجواگونه ب

 .کنید

بازی، ساعتی که تیک تاک واضحی دارد و یا گوشی موبایلتان یک اسباب سیله صدادار کوچک مانندیک و

کند، در قسمتی از اتاق یا خانه پنهان کنید و از کودک بخواهید با که آهنگ مالیمی پخش می را در حالی

 آن را پیدا کند. ،توجه به جهت صدا

 

  نکته:

د؛ همچنین تالش کنید که خودتان نیز با صدای اجازه ندهید که کودک تلویزیون را با صدای خیلی بلند، ببین

 معمولی و آرامی با کودک صحبت کنید تا حساسیت شنیداری کودک کاهش پیدا نکند.

اگر فرزندتان به شنیدن صداهای بلند عادت کرده است، به مرور از بلندی صدای صحبت کردنتان با او و یا 

 اری او افزایش یابد.کم حساسیت شنیدبلندی صدای تلویزیون بکاهید تا کم

  

 های مرتبط با آگاهی واجی:تمرین _۵

 ،کنیدکه بیان میرا و اول کلماتی  کلمات را به صورت شمرده ادا کنید و از کودک بخواهید صدای آخر

 .بگوید

 ، بر تمرین تشخیصتر بوده و در شروعتمرینی ساده ،توجه داشته باشید که تمرین تشخیص صدای آخر

 .است دممق ،صدای اول
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پایان و یا دارای حروف مشخص آغاز یا همهای این تمرین، تشخیص کلمات همیکی دیگر از شکل

 یکسان است.

ها تشخیص داده و پایان را در بین آنآغاز یا همچند کلمه را بیان کنید و از کودک بخواهید کلمات هم

 بیان کنند.

 مثال: 

 اولشان مثل هم است، بگو: قندان، کاسه،  ای که صدایبه این کلمات گوش کن و دو کلمه

 قابلمه

 و کلماتی را که صدای آخرشان مثل هم است، بگو: قارچ، هویج، نارنج به این کلمات گوش کن 

  شنوی بگو: روز، زنبور، ماهی، ترازومی «ز»صدای ها در آنکه را به این کلمات گوش کن و کلماتی 

 

 نکته: 

ها با افزایش تعداد کلمات و یا انتخاب حروفی که از نظر تلفظ تمرینتوجه داشته باشید که دشواری این 

هایی رعایت روند یابد. برای کسب نتیجه مطلوب از چنین فعالیتافزایش می ،به هم نزدیک هستند

 .الزامی است ،ساده به سخت و توجه به توانایی و سطح اولیه کودک

 

  های امالیی مربوط به دقت و توجه:غلطپ( 

های مربوط به کمبود دقت و توجه آموزان، غلطترین و پرتکرارترین اشتباهات امالیی دانشایعاز ش

 هستند.

 ساز خواهند بود.مشکل و امالنویسی، هم در زمان یادگیری و هم در زمان ارائه ،پایین بودن دقت و توجه

 

 دقتی و عدم تمرکز در حین آموزشبی (۱_پ

و توجه و دقت کافی برخوردار نباشد، به طور کلی در یادگیری  ،از تمرکز ،آموزی در هنگام آموزشاگر دانش

  شود.کلمات دچار مشکل می ساختو نحوه ترکیب قواعد شناخت حروف الفبا، درک 

رعایت موارد زیر توصیه ، تدریسآموزان و افزایش دقت و توجه کودکان در حین برای حفظ تمرکز دانش

 گردند:می

  دسازی نماییب، کوتاه و سادها جذاآموزش خود ر. 
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  خشک و سنگین در کالس درس و تدریس خسته کننده و طوالنی یا ارائه وظایف و  فضاییاز ایجاد

 .دآموزان بپرهیزیو تکراری به دانشتکالیف زیاد 

 درا در حین آموزش به حداقل برسانیهای دیداری و شنیداری محرک. 

 هر ساکتی را به حال آموز به ظایم نموده و هیچ دانشآموزان تقستک دانشتوجه خود را بین تک

 .دخود رها نکنی

 فعاالنه و های تدریس االت مناسب و انتخاب روشؤا درگیر امر آموزش نماییم و با سر کودکان

 .دها جلوگیری نماییوجه و تمرکز آنآموزان و از دست رفتن تآموزمحور، از انفعال دانشدانش

  ترین شکل کوتاهو آن را به ساده ترین و  دش خود را مشخص نماییاصلی از آموزهدف مهم و

 .دممکن ارائه نمایی

 

 دقتی و عدم تمرکز در حین نوشتن امال( بی2_پ

 دهند.در هنگام نوشتن امال رخ می ،های امالیی ناشی از نقص توجه و دقتاما گروه دیگری از غلط

 اند.ه، چنین اشتباهاتی در امالی خود داشتهبرای یک بار هم که شد ،آموزانتقریباً همه دانش

 مربوطند نه عدم تمرکز در زمان یادگیری پرتیو حواس دقتی در زمان نوشتناشتباهاتی که فقط به بی

 .دقتی()یادگیری ناقص ناشی از بی

زیاد نوشتن نقطه، دندانه، سرکش، تشدید و یا  یانند جا انداختن حروف یا کلمات، کم هایی ماغلط

دقتی از جمله اشتباهات رایج ناشی از بی …و نوشتهها را درست میتباه نوشتن کلماتی که قبالً آناش

 هستند.

 

 هایی برای افزایش دقت کودکان:تمرین

های دیداری و از آنجایی که دقت می تواند هم به شنیدن مربوط باشد و هم به دیدن، تلفیقی از تمرین

 د.نشودقت کودکان توصیه می فزایشبرای ا ،شنیداری گفته شده

 ،ها، ماز و پازل، کارت حافظه و پیدا کردن وسیله صدادارها و شباهتهایی مانند پیدا کردن تفاوتتمرین

 اثر بسیار زیادی دارند. ،دقت و توجه کودکان نیزافزایش بر روی  ،عالوه بر کارکرد دیداری یا شنیداری خود

پرتاب توپ در سبد، پرتاب حلقه در میله و دارت یا هر نوع بازی هایی مانند ها، بازیعالوه بر این

 .شوندکودکان میدر سبب افزایش دقت و توجه  ،زنی همگیری و نشانههدف
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به افزایش دقت  ، و همچنین الگویابیمنطقی مبنای بر یک ،مرتب کردن وسایل، کلمات یا اعداد

 د.نکنکودکان کمک می

 .شوندکه باشند، سبب افزایش دقت کودکان می های فکری، از هر نوعیبازی

 ثرند.ؤدر افزایش دقت و تمرکز کودکان م های حرکتی ریتمیک،به ویژه بازی ،های حرکتیورزش و بازی

نواع لگو و پازل، شطرنج، های چیدنی و جورکردنی مانند ابازیاسباببازی مستمر با سر و کار داشتن و 

بر افزایش دقت، توجه و تمرکز کودکان بسیار تاثیرگذار  ،همگروهی  هایو بازیمکعب روبیک  ،سودوکو

 هستند.

تمرین دادن کودک برای اینکه چند دقیقه در سکوت و به آرامی بنشیند و نگاه خود را به یک وسیله یا 

 متمرکز نگه دارد، نیز تمرین مناسبی در این زمینه است. مانند شعله یک شمع، ،نقطه خاص

 اند.توصیه شده هابچهی کودکان نیز برای افزایش تمرکز های یوگاتمرین

یا  و در بین انجام تکالیف مدرسه و یا خوردن مقداری خوراکی یا نوشیدن آب، های استراحت کوتاهزمان

 کند.هر موضوعی که نیاز به تمرکز دارد، دقت و توجه کودک را در سطح مطلوبی حفظ می

 

 ایش دقت کودکان:های امالیی مناسب برای افزتمرین

 ن قراردادن نقطه و سرکش آماده نمایید یک متن امالی کوتاه یا چند جمله از کتاب فارسی، بدو

 بخواهید تا آن را کامل نماید. آموزدانش و از

 و دهان شما آن کلمه را  صدا بیان کنید تا کودک با توجه به حرکات لبکلماتی را به صورت بی

ها را به صورت د لیست کلمات را مقابل کودک قرار دهید ولی آنمی توانی حدس بزند و بگوید.

 های کتاب فارسی انتخاب کنید.()بهتر است کلمات را از درسنامرتب انتخاب نمایید.

 آموز بخواهید کلمه اضافه بگنجانید؛ از دانش ویسید و در هر جمله یک کلمه اضافیچند جمله بن

 را پیدا کند.

 از آخر به اول بیان کند. و از کودک بخواهید کلمات هر کدام را یدجمالت کوتاهی را بیان کن 

 هایی بنویسید کلمات انجام دهید؛ تعدادی از کلمات را روی کارت هایبازی ببین و بگو را با کارت

ها را با دقت بخواند، یک کلمه را حذف یا اضافه کنید تا کودک آن را و از کودک بخواهید آن

های متفاوت و نسبتاً به صورت درشت، بر روی با ماژیک و ترجیحاً با رنگ تشخیص دهد.)کلمات را

 کاغذ یا کارت سفید بنویسید.( 



25 
 

  کلماتی را به آرامی با انگشت بر روی زمین یا میز بنویسید و از کودک بخواهید کلمه مورد نظر را

 تشخیص دهد.

 وف آن کلمه، یک کلمه جدید آموز بخواهید با همه یا بعضی از حریک کلمه بگویید و از دانش

 بگوید.

 سپس سؤاالتی را از آن جمله از او موز قرار دهید تا آن را بخواند، آای را در اختیار دانشجمله

و... )این تمرین را به  ؟ش داشت کدام کلمه نشانه ؟طه نداشتبپرسید: مثالً کدام کلمه نق

 صورت شفاهی نیز انجام دهید.(

 نکته: 

آموز دبستانی در اختیار دانش را های امالیی به منظور تصحیحمتن شامل غلطامال،  هایدر تمرینهرگز 

 قرار ندهید.

 

 های حرکتی:های ناشی از ضعف در مهارتت(غلط

  کنند.ی بروز میهای حرکتضعف کودک در مهارت دلیل های امالیی بهگروهی از غلط

 شوند.بندی میکتی درشت و ظریف دستههای حرهای حرکتی در کودکان در دو گروه مهارتمهارت

 

 های حرکتی ظریفمهارت (۱_ت

 شود.گفته می حرکتی ظریف ، مهارتبه توانایی و مهارت عضالت ظریف انگشتان دست 

و یا عدم توانایی کنترل  استفاده نامناسب و یا در دست گرفتن اشتباه ، منجر بهدر این مهارتضعف   

 رنگحروف و کلمات، کم مداد، کج و معوج نوشتن صحیح

نویسی نامتعارف، عدم رعایت فاصله نویسی یا پررنگ

مناسب بین حروف و اجزای کلمه، ناخوانا نوشتن کلمات، 

بروز طورکلی سبب  کندنویسی و موارد مشابه شده و به

 گردد.می «نارسانویسی» مشکلی به نام 
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-کودکان، از همان سنین خردسالی، سبب پیش در برنامه آموزشیدر این زمینه های مناسب جود تمرینو

 شود.می تیمشکال از بروز چنینگیری 

مشکالت  هم جهت پیشگیری و هم درمان ،آمده استی که در ادامه هایتمرینتوجه داشته باشید که 

 شوند.توصیه می ورزیمربوط به ضعف در دست

 

  های مناسب:ها و بازیتمرین

 آموز خود بگنجانید:آموزشی فرزند یا دانشدر برنامه را های زیر ها و تمرینبازی 

 موجود در بازار  بازی های)خمیر با گل رس یا انواع خمیر سازیبازی، ورز دادن یا شکل

 ساز خانگی(یا خمیرهای دست و

 آمیزی با مدادرنگی رنگ 

 خطی کردن کاغذ یا روزنامه با مداد، مدارنگی یا خودکارخط 

  مچاله کردن کاغذ 

 لباسن و باز کردن دکمه و زیپ بست 

   گره زدن روسری، طناب و نخ کاموا 

  بستن و باز کردن بند کفش 

 قیچی کردن کاغذ و پارچه 

 هابه نخ کشیدن مهره 

 قفلیسنجاق های لباس و بستن و باز کردن گیره 

 جداکردن حبوبات مخلوط شده و ریختن هر نوع در یک شیشه دهانه باریک 

 با نخ و سوزن های سادهتمرین دوخت 

 رعایت  استفاده از ابزارهای مختلف خانه و آشپزخانه مانند چکش، اره، رنده و... با

 نکات ایمنی
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 درشت های حرکتیمهارت (2_ت

های درشت بدن مانند پاها، بازوها، شامل حرکت دادن اندام ،های حرکتیاین گروه از مهارت

 .شودمی و نیز حفظ تعادل و ایستایی بدنتنه، گردن و... 

شکل صحیح نشستن، فاصله مناسب بازوها از بدن در هنگام نوشتن و حفظ جهت و فاصله 

د بر نحوه نوشتن نتوانمیهای حرکتی درشت ارتباط دارند، که به مهارتمناسب سر و گردن 

 باشند.  تأثیرگذارو پیشگیری از بروز گروهی از مشکالت مرتبط با نارسانویسی آموز دانش

 

 تعادلی مانند شوت کردن، پرتاب کردن و دریافت توپ، های حرکتی وانواع بازیانجام 

پرش، دویدن، جهش زدن و ... و نیز  خزیدن،

های حرکتی کودکانه می توانند انواع بازی

 نیز سبب کسب مهارت در این زمینه و

ی باالتر در کودکان گردند و انآمادگی جسم

ی ر یادگیری و عملکرد تحصیلی و یادگیرب

  نیز تأثیرگذار باشند. هاآن

 

 

 های ناشی از آموزش و یادگیری:غلط( ث

 دهند.فهمی رخ میها به دلیل یادگیری اشتباه، ناقص و یا کجاین گروه از غلط

 .باشد آموزدانش یا معلم است ممکن اتفاق این عامل 

مربوط به نشانه )اِ ه(، )ای(، )اُ  اشتباهات امالیی که زمینه آموزشی دارند، اشتباهات ترینرایجگروهی از 

  )خوا استثنا( هستند. استثنا( و

 استثنائات و نکات نوشتاری آن، ای امالیی به شرایط زبان فارسیهبه نظر می رسد، بیشتر این نوع از غلط

 د.شونمربوط می و نیز نحوه ارائه و تدریس مطلب،
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آموزان دبستانی در بین دانش های امالیین غلطتریاز رایج اشکاالت امالیی ناشی از آموزش، اتفاقاً

هم نیازمند زمان بیشتر و هم تخصص در زمینه آموزش به کودکان ها، هستند و برطرف کردن آن

 دبستانی است.

برای برطرف نمودن چنین مشکالتی الزم است تا فردی که در زمینه آموزش زبان فارسی به کودکان تبحر 

ها موز به دلیل بروز آن مشکل و نحوه تفکر او پی ببرد و سپس با ارائه تمرینآکافی دارد با بررسی دانش

 ها بپردازد. به رفع آنهای مناسب و فعالیت

آموزان و افزایش تسلط بیشتر دانش افزایش سن و ها کم کم بابه نظر می رسد این نوع از غلطالبته 

های مختلف نوشتن کلمات و یا با منطقی شکل از توضیحات بزرگساالن درباره چرایی و دالیلها درک آن

امات الزم در جهت اقد ،، اما الزم است در زمان بروز مشکلکاهش می یابندبه خاطر سپردن استثنائات، 

 انجام گردد.کاهش یا رفع آن 

 ، نپرداختن به جزئیات غیرضروری و ساده سازی تدریسو انتخاب روش صحیح آموزش نحوه تدریس اولیه

بروز این  تاثیر به سزایی در پیشگیری از آموزان،های دانشعلم و توجه به نحوه تفکر و تفاوتاز سوی م

 .مشکالت دارند

آموز و اختصاص زمان مناسبی در طول روز به تمرین خواندن، تأثیر فراوانی تقویت مهارت خواندن دانش

 بر رفع این مشکالت دارد.

توانند در رفع این اشکاالت ها میوجه و موارد مشابه آنهای امالیی ذکر شده در بخش دقت و تتمرین

 کننده باشند.کمک

به هیچ وجه کارساز  در ساخت کلمه دچار مشکل هستند، امالگویی سادهاصوالً آموزانی که برای دانش

های گوناگون، کودک را به درک صحیحی از نحوه ساخت و قواعد ترکیب کلمات نبوده و باید به روش

صورت گفتاری و  مطابقت دادن ، تمرینهای حروف الفبا برای ساخت کلماتتفاده از کارتاس رساند.

 و صرف زمان کافی برای اجرای چنین فعالیته کلمات دبا یکدیگر در حین خواندن شمرنوشتاری کلمات 

 این مشکل کمک نماید.تواند به رفع هایی می

 

 سخن پایانی:
نیازهای اید با انتخاب روش درست آموزش و توجه به پیشدرست نوشتن، مهارت ارزشمندی است که ب

 الزم در کودکان پرورش یابد.
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نه تنها سبب رفع  ،عدم توجه به دلیل بروز مشکالت امالیی و استفاده از راهکارهای سنتی در این زمینه

س کودک به احساگردد، بلکه با ایجاد احساس خستگی و دلزدگی و همچنین رساندن آن اشکاالت نمی

 گردد. ، سبب از بین رفتن انگیزه یادگیری و نیز کاهش اعتماد به نفس در او میناتوانی

توجه  تر وسطح پایین همچنین یادگیری ناتوانی بیشتر و خود از عوامل ،کاهش انگیزه و اعتماد به نفس

ه تظاهر آن، یادگیری نوشتن و به ویژدر  آموزی که دچار مشکلو این حلقه در دانش استو عالقه کمتر 

 خواهد یافت.درس امال شده است، ادامه در 

ریشه اصلی مشکل او را کشف کرده و با آموز خود، فرزند یا دانشامالی در  ،با بررسی نکات ذکر شده

های گام ، های ارائه شده در هر زمینه، در راه رفع مشکل اوها و فعالیتتمرینانجام مستمر و منظم 

 مؤثر و مفیدی بردارید.

به صورت عمیق و ماندگار، داشتن حوصله، صبوری و  ، در زمینه کسب نتیجه دلخواهترین مواردمهم

 استمرار کافی است.

ا به سطح هرگز فرزند شم ،ها به صورت کوتاه مدت و یا مقطعیانجام این فعالیتمطمئن باشید که 

اگر به دنبال کسب نتیجه مشهود و  شود کهبنابراین توصیه می نخواهد رساند.نویسی مطلوبی از درست

دقیقه زمان، به  ۳0ریزی مناسب و با توجه به توان فرزند خود، روزانه حداقل ماندگار هستید، با برنامه

 های مناسب با فرزندتان اختصاص دهید.ها و فعالیتها، بازیانجام تمرین

یابی مشکلریشه *  

های مناسب انتخاب فعالیت *  

هام فعالیتصرف زمان کافی و استمرار بر انجا *  
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ین مطلب، هرچند در ارائه شده در اهای انجام فعالیتداشته باشید که  توجه ،کهدیگر آن  نکته مهم 

 هدف مدرسهها و تکالیف سنتی و بیرسند، اما از انجام بسیاری از تمرینبازی به نظر می نگاه اول، غالباً

  .ندو مفیدترمؤثرتر  ،مشکل بروز ریشهتوجه به بدون  ،آموزیا امالگویی مکرر به دانش

-یا دانش برای فرزندهای مفید، یاز طریق باز را زشآمو ،بنابراین با تغییر نگرش خود به این موضوع 

 تر نمایید.تر و عمیقبخشتر، لذتجذابآموزتان، 
 

 

 

 

 

 

ول تهیه محص کسب اطالعات بیشتر یا برای *

زبانآموزی و امالی کالس اول دبستان،  اینجا   

کلیک کنید. تصویر مقابلیا روی   
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