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واژه نامه ی چیستانی - تصویری

نویسنده: محمدهادی محمدی

تصویرگر: علی عامه کن

ناشر: نشر چیستا

گروه سنی: کودکان پیش دبستان و پایه ی اول تا سوم دبستان

درباره ی کتاب:

واژه نامه ی چیستانی -تصویری، یک کتاب مرجع برای گروه پایه ی پیش دبستان 
و سال های اول تا سوم دبستان است. در این کتاب، واژگان از زبان خود واژگان 
به کودک شناسانده می شوند. برای یادگیری بهتر مخاطب، از زبانی نرم و مهربان 
برای کودک  کتاب  تا  گرفته شده است  بهره  زنده  رنگ های  با  و تصویرهایی 

جذاب تر شود و بتواند ذهن او را بیش تر درگیر کند.
این واژه نامه، تصویری است. در برابر هر واژه، تصویر آن نیز آمده است تا به نیاز 
کودک برای برقراری رابطه میان تصویر و مفهوم پاسخ داده شود. چون کودکان 

زیر ده سال به کمک تصویرخوانی فکر می کنند.
از آن جا که این واژه نامه چیستانی هم هست، هر سرواژه به شکل یک چیستان 
تنظیم شده است که ذهن کودک را درگیر و هوش تحلیلی او را تقویت می کند. 
واژه نامه ی چیستانی - تصویری، به تقویت نیروی شنیداری )دقت در شنیدن و 
تحلیل شنیده ها( نیز یاری می رساند. در پایان کتاب همه ی سرواژه ها طبقه بندی 
شده اند. آشنایی با مفهوم طبقه بندی، به ایجاد نظم ذهنی کودک کمک می کند 
و برای تقویت درک علمی او نیز مفید است. در واژه نامه ی چیستانی - تصویری، 
واژگان به شکل هدف مند انتخاب شده اند. در بیش تر سرواژه ها و توضیح آن ها، 
به آموزش بهداشت، حفظ محیط زیست و صلح و پرهیز از خشونت توجه ویژه 

شده است.
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توضیحات بیش تر:

تعریف کتاب مرجع: کتاب های مرجع کتاب هایی هستند که الزم نیست تمام 

آن ها را بخوانیم. از این کتاب ها برای یافتن پاسخ پرسش های مختلف استفاده 
می شود. کتاب های مرجع، یا اطالعاِت موردنیاِز مراجعه کننده را به شکل مستقیم 
لغت ها(،  فرهنگ  یا  واژه نامه ها)لغت نامه ها  مانند  می گذارند،  او  اختیار  در 
فرهنگنامه ها )دایرة المعارف ها یا دانشنامه ها( و راهنماها)دست نامه ها(؛ یا منابع 

دیگری را که دارای اطالعات مورد نیازش هستند، به او معرفی می کنند.

تعریف واژه نامه:

و  عبارت ها  واژه ها،  درباره ی  را  الزم  اطالعات  واژه نامه ها 
اصطالح های یک یا چند زبان ارائه می دهند. واژه نامه ها 
ممکن است فارسی به فارسی، فارسی به انگلیسی، فارسی 

به عربی و... یا برعکس باشند.
کتاب های مرجع و واژه نامه ها کتاب هایی برای بلندخوانی نیستند. استفاده از 
این کتاب ها، روحیه ی جست وجوگری و پژوهش را در کودکان پرورش می دهد 
پاسخ  دانستن  برای  تا  می دهد  عادت  را  آن ها  همچنین  می کند.  تقویت  و 
پرسش های شان تنها به حدس و گمان خود یا دیگران بسنده نکنند و با استفاده 
از کتاب های مناسب و معتبر مرجع برای گروه سنی خود، درست ترین پاسخ را 

بیابند و به دانش و گنجینه ی واژگان خود بیافزایند.
کتاب  با  ارتباط  در  می توان  که  فعالیت ها  از  مجموعه ای  دست نامه  این  در 
واژه نامه ی چیستانی تصویری برای کودکان پیش دبستان تا پایه ی سوم دبستان 
اجرا کرد، آورده شده اند. آموزگاران و مربیان می توانند با در نظر گرفتن پایه ی 
تحصیلی کودکان و توانایی آن ها، هر یک از فعالیت ها را که مناسب تشخیص 

می دهند در کالس اجرا کنند.
در هر فعالیت آموزگار یا مربی به انتخاب خود تعدادی برگه ی سرواژه به کودکان 
می دهد. بهتر است در هر فعالیت از انواع سرواژه ها: گیاهان، جانوران، افزارها، 
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شغل ها، پدیده های طبیعی و اندام های بدن متناسب با موضوع درس کالسی 
یا کتاب هایی که در کالس خوانده می شوند، استفاده شود به شکلی که در پایان 

کار با واژه نامه تمام واژه ها استفاده شده باشند.
در فعالیت هایی که از نماکارت ها به جای سرواژه ها استفاده می شود، می توان 
با کمک خود کودکان نماکارت هایی را با نقاشی یا کالژ یا سایر روش ها آماده و 
هنگام فعالیت از همان تصاویر استفاده کرد)نمونه هایی از این نماکارت ها همراه 

دست نامه ارائه شده اند(.
بدین ترتیب کودکان تصویر ذهنی شان را از یک افزار، پدیده ی طبیعی، جانور یا 
گیاه نشان می دهند، هرچند ممکن است این تصاویر با واقعیت متفاوت باشند.
این کتاب برای فعالیت های فردی در خانه )کودک با مادر یا پدر یا هر دو( و 

فعالیت های گروهی و جمعی در مدرسه یا کتاب خانه مناسب است.
از این کتاب می توان در کشورهای فارسی زبان افغانستان و تاجیکستان هم 

استفاده کرد. 

فعالیت های کتاب واژه نامه ی چیستانی - تصویری

فعالیت 1- طبقه بندی

هدف: درک مفهوم طبقه بندی

آن چه نیاز دارید: برگه ها ی سرواژه های نوشته شده به تعداد دانش آموزان

روش کار:

به هر دانش آموز یک برگه ی سرواژه بدهید. •
از نخستین دانش آموز بخواهید سرواژه ی خود را بخواند و در یک جای  •

مشخص بایستد یا بنشیند.
به همین ترتیب هر دانش آموز برگه ی خود را بخواند و بگوید فکر می کند  •

کنار چه کسی یا کسانی باید بایستد یا بنشیند و چرا؟ )طبقه بندی گیاهان، 
اول  سرواژه ی  چند  اتفاقی  طور  به  اگر  و...(  طبیعی  پدیده های  جانوران، 
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همگی به یک گروه تعلق داشته باشند، کمی برای کودکان دشوار خواهد شد 
و نیاز است مربی در گروه بندی ها به کودکان کمک کند.

در پایان توضیح دهید که قرار گرفتن چیزهای شبیه به هم در یک جا را  •
طبقه بندی می گویند.

شغل ها،  افزارها،  جانوران،  گیاهان،  طبقه بندی  گروه های  همه ی  از  پیشنهاد: 

پدیده های طبیعی و اندام های بدن استفاده کنید. این کار سبب درک دقیق تر 
دانش آموزان از مفهوم طبقه بندی می شود.

فعالیت 2-  حدس زدن سرواژه از روی توضیح

هدف: شناسایی واژگان

آن چه نیاز دارید: پاکت توضیح هر سرواژه به تعداد گروه ها )پس از انتخاب 
سرواژه ها، توضیح آن ها را از متن کتاب بدون ذکر خود سرواژه روی کاغذهایی 

بنویسید و در پاکت قرار دهید(.
برای مثال: 

به گوش  و  کنم  بلندتر  برابر  را چند  تا صدای شان  آدم ها هستم  »ساخته ی دست 
همگان برسانم.«

»میوه ی گیاهی هستم که گل های زرد دارد. با من خوراک های خوش مزه می پزند. 
یک گونه ی من حلوایی نام دارد. قصه ی آن پیرزنی را که در دِل من پنهان می شود و از 

دست شیر و گرگ نجات می یابد، شنیده ای؟«

این فعالیت برای پایه هایی است که خواندن بلد باشند.
روش کار:

 به هر گروه یک پاکت بدهید و از آن ها بخواهید نوشته ی درون پاکت را با  •
دقت بخوانند و بنویسند این نوشته مربوط به چه سرواژه ای است.

هر گروه نوشته ی خود را بلند بخواند و نام سرواژه ی آن را  •
بگوید.

هر گروه سرواژه ی انتخابی خود را با سرواژه ی کتاب مقایسه  •
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کند و یک بار دیگر سرواژه ی درست را بخواند.

فعالیت 3- چیستان

هدف: شناسایی واژگان، درک مفاهیم و پرورش تصویرهای 
ذهنی

آن چه نیاز دارید: پاکت حاوی سرواژه یا تصویر آن به تعداد 
گروه ها )انتخاب سرواژه ها از کتاب واژه نامه ی چیستانی و از انواع گوناگون آن، 

گیاه، جانور، شغل، افزارها و...باشد( / کاغذهای کوچک به تعداد گروه ها
روش کار:

به هر کدام از گروه ها یک واژه درون پاکت بدهید. اگر کودکان خواندن  •
بلد نیستند تصویر سرواژه را به آن ها می دهیم. در پیوست این دست نامه 
کارت های تصویری کوچکی به عنوان نمونه برای این منظور گذاشته شده 

است. 
افراد گروه باید برای آن واژه یک چیستان طراحی کنند. سپس نماینده ی  •

گروه چیستان را می گوید و افراد گروه های دیگر پاسخ چیستان را حدس 
می زنند. 

پس از این که درست حدس زدند، همه ی کالس بار دیگر و با صدای بلند  •
واژه را بیان می کنند. 

سپس از روی واژه نامه توضیح آن واژه را بلندخوانی  کنید. •

فعالیت 4-  نوشتن توضیح یا کشیدن تصویر برای یک سرواژه

هدف: تقویت مهارت های نوشتاری، مهارت های دست ورزی و نقاشی

آن چه نیاز دارید: کارت سرواژه به تعداد گروه ها / کاغذهای کوچک به تعداد 

گروه ها/ مداد رنگی، مداد شمعی و... به تعداد گروه ها
روش کار:

به هر گروه یک سرواژه بدهید. گروه سرواژه را بخواند، برای آن تصویری  •
بکشد یا مشابه روشی که در واژه نامه برای توصیف به کار رفته است توضیح 
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کوتاهی درباره ی آن بنویسد.
برای  • را  خود  نوشته ی  و  سرواژه  گروه،  هر 

به  را  خود  سرواژه ی  تصویر  و  بخواند  دیگران 
گروه های دیگر نشان دهد.

هر گروه نوشته و تصویر خود را با سرواژه ی  •
کتاب واژه نامه مقایسه کند و نوشته ی واژه نامه 

را هم بلند بخواند.
این فعالیت را می توان با فعالیت پیشین ادغام کرد.

فعالیت 5- ساخت جورچین )پازل( تصویری

هدف: تقویت سواد بصری، پرورش تصویرهای ذهنی، شناخت واژگان و مفاهیم
آن چه نیاز دارید: تصویر سرواژه در ابعاد حدود A4 یا A5 به تعداد گروه ها 

روش کار:
 از قبل تصاویر سرواژه ها را از مجله ها، روزنامه ها، اینترنت و... پیدا کنید، یا  •

آن که تصاویر سرواژها را از کتاب واژه نامه کپی یا نقاشی کنید.
 تصاویر را با قیچی به چند تکه تقسیم کنید و قطعات مربوط به هر سرواژه  •

را درون یک پاکت بگذارید و به گروه ها بدهید.
 از کودکان بخواهید تکه ها را با دقت نگاه کنند و آن ها را طوری کنار هم  •

بچینند که جورچین کامل شود و تشکیل یک سرواژه ی تصویری بدهد.
هر گروه سرواژه ی تصویری خود را از واژه نامه پیدا کند و توضیح آن را بلند  •

بخواند )در مقطع پیش دبستان و پایه ی اول که کودکان هنوز نمی توانند 
درست بخوانند، آموزگار به کودکان تصویر را در واژه نامه نشان می دهد و 

توضیح آن را از روی کتاب می خواند(.
توجه کنید که هدف از این فعالیت سریع تر ساختن پازل نیست. هدف این است 
که همه ی گروه ها کار خود را تمام کنند و با واژه های جدید آشنا شوند. آموزگار 
یا مربی می تواند ابتدا از شکل های ساده شروع کند و به تدریج به شکل های 
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پیچیده تر برسد. به این شیوه تا پایان سال می توان همه ی واژه های واژه نامه را 
با کودکان کار کرد. 

در مدارس می توان این روش را در آموزش درس های دیگر نیز به کار گرفت و به 
این ترتیب آموزش دروس گوناگون را به هم پیوند زد.

فعالیت 6- اجرای پانتومیم

هدف: تقویت مهارت های حرکتی، تقویت قدرت بیان بدن

آن چه نیاز دارید: پاکت های حاوی سرواژه ها به تعداد گروه ها

روش کار:
ابتدا مفهوم پانتومیم، پانتومیم فردی و گروهی، اغراق در پانتومیم و نشان دادن 

جزئیات یک سرواژه با حرکات بدن را بیان کنید.
به هر گروه یک یا چند سرواژه بدهید. •
برای  • کالم  بدون  و  بدن  حرکت های  با  را  خود  سرواژه های  باید  گروه  هر 

گروه های دیگر اجرا کند.
گروه های دیگر باید پاسخ سرواژه ها را حدس بزنند. •

پیشنهاد: یک سرواژه را یک کودک می تواند اجرا کند. اما اجرای برخی از سرواژه ها 

به شکل گروهی بسیار جذاب تر و هیجان انگیزتر است مانند سرواژه ی هزارپا که 
چند کودک با استفاده از دست و پاهای خود هزارپا را نشان می دهند یا میز که 
چهار کودک می توانند یک میز تشکیل دهند یا درخت که چند کودک می توانند 

تنه و شاخه ها و برگ های آن را نشان دهند.

فعالیت7- بازی مشابه اسم فامیل با استفاده از واک های مختلف

هدف: شناخت الف با، آشنایی با مفهوم طبقه بندی

آن چه نیاز دارید: برگه های جدول بندی شده با عنوان گیاه، جانور، افزار، پدیده  ی 

طبیعی و... به تعداد گروه ها
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روش کار:

به هر گروه یک برگه جدول همراه با واک مورد نظر بدهید. •
آن،  • از  استفاده  با  و  کند  نگاه  چیستانی  واژه نامه ی  به  بگویید  کودک  به 

سرواژه هایی را که برای مثال  با واک »م« آغاز می شود، پیدا کند و در جدول 
بنویسد.

بهتر است هر دو گروه یک واک مشترک داشته باشند. برای نمونه برای دو  •
گروه واک »س« و برای دو گروه دیگر واک »ج«، تا کودکان جدول خود را با 

گروه دیگر مقایسه کنند و گنجینه ی واژگان خود را گسترش دهند.
در این جا برای نمونه دو واک »م« و »پ« آورده شده است.

توجه کنید که هدف رقابت و برنده شدن گروهی که سریع تر جدول را پر کرده، 
نیست. بلکه هدف جست وجو در واژه نامه و گسترش دایره ی واژگان کودکان 

است.
جدول با واک »م«

پدیده ی طبیعیاندام بدننام افزارنام جانورنام گیاه

ماهمغزمیزموشموز

جدول با واک »پ«

شغلاندام بدننام افزارنام جانورنام گیاه

پزشکپاپالتوپنگوئنپسته
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فعالیت 8- پازل واکی

هدف: شناخت واک ها و نوشتار واژگان، آشنایی با واژه ها و مفاهیم، 

آن چه نیاز دارید: پاکت های حاوی واک های جداگانه ی یک سرواژه  به 

تعداد گروه ها
روش کار:

به هر گروه یک پاکت بدهید که در آن واک های یک واژه به طور جداگانه  •
آمده است. برای مثال در دو جدول زیر واک های به هم ریخته ی واژه های 
»بادنجان« و »پنجره« آمده است. این واک ها را بُبرید و واک های هر واژه 

را درون یک پاکت قرار دهید.

نادبنج

رهجپن

 هر گروه باید واک های پاکت خود را کنار هم بچیند و یک واژه بسازد.  •
سپس هر واژه را از واژه نامه پیدا کنید و توضیح آن را برای کالس بلندخوانی 

کنید. این فعالیت برای پایه هایی است که با حروف الف با آشنا باشند.

فعالیت 9- ترتیب الف بایی

هدف: آشنایی با الف با و ساختار یک واژه نامه
آن چه نیاز دارید: پاکت سرواژه های الف بایی به تعداد گروه ها/ نماکارت های 

سرواژه ها به تعداد دانش آموزان
روش کار:

به هر گروه یک پاکت بدهید و از آن ها بخواهید سرواژه های خود را به ترتیب 
الف بایی بچینند. بهتر است نوع چینش ستونی باشد. .به کودکان توضیح دهید 
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هرگاه دو حرف آغازین یکسان داشته باشیم، واژه ها بر اساس حرف دوم مرتب 
می شوند. این فعالیت برای پایه هایی است که همه ی حروف را بلد باشند. 

شیوه ی دیگر:
به هر دانش آموز یک نماکارت بدهید و از آن ها بخواهید به ترتیب الف بایی کنار 
هم بایستند. ممکن است کالس شلوغ باشد، اما پیدا کردن جا برای ایستادن 
هر دانش آموز، بسیار لذت بخش و هیجان انگیز است. می توان این فعالیت را در 

حیاط مدرسه هم انجام داد.
به کودکان توضیح دهید که واژه ها در هر واژه نامه ای به ترتیب حروف الف با 
مرتب می شوند تا بتوان به آسانی آن ها را یافت، پس آشنایی با ترتیب حروف 
الف با برای شناخت روش کار با واژه نامه ها و کتاب های مرجع ضروری است. 

می توانید درباره ی ویژگی های کتاب های مرجع با کودکان صحبت کنید.

فعالیت 10- اجرای آوای جانوران، پدیده های طبیعی و افزارها

هدف: جلب توجه کودکان به صداهای پیرامون شان و یادگیری بیان واک ها
آن چه نیاز دارید: پاکت سرواژه های یک جانور، یک پدیده ی طبیعی و یک افزار 

به تعداد گروه ها )یعنی هر گروه آوای واژه های گوناگون را بیان می کند(
توجه: سرواژه هایی را انتخاب کنید که کودکان بتوانند آوای آن ها را اجرا کنند.

روش کار:
کودک  هر  نمونه  برای  باشد.  جمعی  و  گروهی  فردی،  می تواند  فعالیت  این 
می تواند به تنهایی آوای چند سرواژه ی متفاوت را اجرا  کند، یا با انتخاب چند 
سرواژه از طرف مربی، کودکان به صورت گروهی یا دسته جمعی اجرای آواها را 

انجام دهند.
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فعالیت 11- بیان ترتیبی آواها

هدف: شناخت آواها و واک ها، افزایش تمرکز، ایجاد فضای 
شاد و پرنشاط

روش کار:  بچه ها دایره ای تشکیل  می دهند؛ مربی یا آموزگار 
هم در کنار بچه ها می ایستد. مربی یک آوا را برای اولین نفر  
بیان می کند. او برمی گردد و آن آوا را به نفر بعد می گوید در 
حالی که خودش نیز هم چنان به تکرار آوا ادامه می دهد. نفر 

بعد هم آن آوا را برای دیگری تکرار می کند و همین طور ادامه می یابد. وقتی 
حرکِت آوا به نیمه های دایره رسید، مربی آوای دیگری را به نفر اول می گوید و 
بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند. هر نفر باید دقت کند که درست زمانی 

که آوای جدید به او می رسد، آوایش را عوض کند و به نفر بعد انتقال دهد.

فعالیت 12-  ساخت داستان و امالنویسی آن

هدف: تمرین کار گروهی، تمرین استفاده از امکانات محدود توسط همه ی 
دانش آموزان، تقویت مهارت ها و خالقیت های نوشتاری

آن چه نیاز دارید: کتاب واژه نامه ی چیستانی )گاهی در کالس ها معموال بیش 
از یک جلد واژه نامه موجود نیست بنابراین می توانید از روش زیر استفاده کنید(.

روش کار:
• دانش آموزان را گروه بندی کنید.

• هر ماه یک گروه داوطلب شود و واژه نامه را به دقت ببینند، بخوانند، واژه های 
در پیوند با هم را پیدا کنند و توضیحات واژه ها را بخوانند. مانند: آب، باد، دانه، 

آشیانه، برگ، بلبل، گنجشک، درخت، شانه به سر و ...
• با این سرواژه ها یک داستان درباره ی گیاهان یا پرندگان بنویسند و در کالس 

بخوانند.
• در پایان به کمک دانش آموزان داستان را ویرایش کنید و آن را به عنوان امال 
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برای دانش آموزان بخوانید تا بنویسند.

مثال باال می تواند نمونه  ای از پیوند بین واژه نامه و درس علوم در بخش پرندگان 
و گیاهان و نیز درس ادبیات باشد. شما هم می توانید با خالقیت خود روش های 

گوناگون دیگری را به کار گیرید.


