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خدا را سپاس مى گوىىم كه توفىقمان داد تا كار تهّىه و تولىد كتاب فارسى )بخوانىم و بنوىسىم( و 
مواّد كمك آموزشى آن ها را براساس آخرىن دستاوردهاى آموزشى به اجنام و فرجام برسانىم. امىدوارمى 
كه رهاورد آموزش اىن كتاب ها، بهبود كىفى، رشد و اعتالى آموزش باشد و هّمت بلند و تالش شما معلّمان 

ارجمند و سخت كوش، افق هاى تازه و روشنى را فراروى نسل دانش آموز ما بگشاىد. 
معلّم عزىز و گرامى!

براى اجراى بهتر، توّجه شما را به نكات زىر جلب مى كنىم:
1ــ در اىن كتاب ها به هر چهار مهارت زبانى )گوش دادن، سخن گفنت، خواندن و نوشنت( به ىك 
مىزان توّجه شده است و به همنى دلىل، كتاب فارسى شامل دو كتاب بخوانىم و بنوىسىم است و اهّمّىت 

هىچ ىك كم تر از دىگرى نىست؛ بنابراىن، در تدرىس هر دو كتاب توّجه و دّقت ىكسان الزم است.
٢ــ با توّجه به اىن كه مترىن رونوىسى براى خّط حترىرى در كتاب بنوىسىم پىش بىنى شده است، 
تهّىه ى دفتر مشق ىا دادن مشق اضافى به دانش آموزان نىازى نىست. با اىن حال، همكاران ارجمند 

مى توانند براى دو ماّده ى خوش نوىسى و امال، دفتر اضافى درنظر بگىرند.
3ــ براى كمك به تقوىت خّط دانش آموزان و تواناىى خوانانوىسى آنان از دو خط در اىن كتاب ها 
استفاده شده است؛ ىكى، خّط خواندن و دىگرى، خّط نوشنت. خّط خواندن همان خطّى است كه در چاپ 
روزنامه ها و بسىارى از كتاب هاى كودكان از آن استفاده مى شود و دانش آموز دست كم در كتاب هاىى 
كه براى ساعت كتاب خوانى منظور شده و در انتهاى همنى كتاب معّرفى شده اند با آن خط سروكار 
دارد. خّط نوشنت خطّى است كه منت درس ها به آن خط نوشته شده است و الزم است در شىوه ى جدىد، 
دانش آموز در نوشنت آن مهارت و تسلّط ىابد. براى نوشنت خّط حترىرى، به آموزش جداگانه نىازى نىست 
بلكه مبنا مترىن نظرى و عملى دانش آموز و به عبارت بهتر، منونه بردارى از روى كتاب است؛ بنابراىن، 

ضرورتى براى برگزارى كالس آموزش خط نىست.
٤ــ باىد به تناسب رشد و توسعه ى تعلىم و تربىت و طّراحى شىوه هاى تدرىس نوىن توصىه شود كه 
از روش هاىى مثل همىارى، تلفىقى، بحث گروهى و… استفاده شود )ر.ك. راهنماى معلّم(. مهم آن است 
كه دانش آموزان خود بىش از دىگران در جرىان ىاددهى ــ ىادگىرى قرار گىرند و از ارائه ى پاسخ هاى 
ىك نواخت قالبى و كلىشه اى پرهىز شود تا دانش آموز در جرىان ىادگىرى بىش از گذشته به سوى تفّكر 
و خاّلقّىت حركت كند. در چننى شىوه اى، گاه پاسخ هاى همه ى دانش آموزان ىكسان نىست؛ بهتر است 
همكاران محترم به اىن نكته عناىت داشته باشند كه براساس تفاوت هاى فردى نباىد انتظار پاسخ هاى 



قالبى و ىكسان داشت بلكه باىد كوشىد تا مىدان مناسبى براى تفّكر و خاّلقّىت دانش آموز فراهم شود؛ 
به اىن دلىل، ممكن است گاهى، برخى از مترىن ها دو ىا چند پاسخ داشته باشند. اىن موضوع مطمئنًا 
راه را براى اندىشه هاى جدىد مى گشاىد و به دانش آموز امكان مى دهد تا به شىوه هاى ابداعى و خاّلقه 

بىندىشد.
٥ ــ الزم است معلّمان گرامى، خانواده ها را با كتاب و روش هاى آموزش آن آشنا كنند تا هماهنگى 

آموزشى بنى خانه و مدرسه اىجاد شود.
٦ ــ از آموزگاران محترم درخواست مى شود قبل از تدرىس كتاب، حتمًا كتاب راهنماى معلّم فارسى 

پنجم ابتداىى را به دّقت مطالعه كنند.
7ــ در ارزش ىابى مستمر به هر چهار مهارت در طول سال حتصىلى به ىك مىزان توّجه شود تا 

ارزش آن ها به ىك نسبت حفظ شود.
٨  ــ دو درس از درس هاى كتاب با عنوان »آزاد« در اختىار معلّم و دانش آموز است تا براساس نىازها 
و ضرورت ها و با مشاركت معلّم و دانش آموز نوشته شود. اىن درس ها مى تواند به موضوعاتى مانند فرهنگ 

محلّى و نىازهاى وىژه ى دانش آموزان و… اختصاص ىابد.
٩ــ منت هاى روان خوانى كه در بخش آخر هر فصل منظور شده است، صرفًا براى تقوىت مهارت 
خواندن دانش آموزان و به منظور التذاذ از مطالعه است؛ بنابراىن، امال و رونوىسى، مترىن، پرسش امتحانى 

و… از اىن منت ها به عمل منى آىد.
مهارت هاى  تقوىت  و  تبادل نظر گروهى  و  بحث  به منظور  فقط  بخوانىم،  كتاب  فّعالّىت هاى  1٠ــ 

شفاهى دانش آموزان است و به نوشنت پاسخ آن ها در كتاب نىازی نىست.
11ــ در پاىان سؤال های هر بخش از مترىن ها شماره اى آمده است كه نشان مى دهد معلّم مى تواند 

سؤال های دىگرى نىز مطرح كند. از طرح سؤال های كلىشه اى پرهىز شود.
1٢ــ در اىن كتاب به مفاهىم درس هاى دىگر مانند علوم، دىنى، هنر، رىاضى و تربىت بدنى نىز 

توّجه شده است. به اىن وىژگى، »روىكرد تلفىقى« مى گوىند.
از كارشناسان گروه زبان و ادبىات فارسی آقاىان فرىدون اكبری ِشلدره ای و دكتر سّىد بهنام علوی مقّدم 

و خامن فاطمه صغرٰی علىزاده كه در بازنگری و اصالح كتاب سعی وافر داشته اند، سپاس گزارمى.
رهنمودهاى سازنده و راه گشاى شما، معلّمان فرهىخته، چراغ راه ما و كمال بخش كارمان خواهد 

بود.
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