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باسمه تعالی
سخنی با اولیا

اولیای محترم ،اینک که فرزند شما تحصیل در کالس پنجم دبستان را آغاز می کند ،ضروری
می دانیم که در مورد کتاب ر یاضی وی با شما سخن بگوییم.
شخصیت کودکانه ی دانش آموز در کالس پنجم به سوی تکامل می رود؛ دوران نوجوانی او آغاز
می شود و سازندگی و ابتکار در وی شکل می گیرد .برای تقویت حسّسازندگی و ابتکار در دانش آموز،
الزم است تا حد امکان ،مطالب ر یاضی از حالت معما گونه و اسرارآمیز خارج شوند و تالش بر این باشد
که دانش آموز ،قواعد و ساختمان های ر یاضی را متناسب با ذهن و استعداد خویش درک کند.
کتابی که پیش روی شماست ،در جهت نیل به این هدف تألیف شده است .در این کتاب ،سعی
شده است مفاهیمی که پدران و مادران و مربیان در دوران دانش آموزی خود به صورت دستوری و
قاعده آموخته اند و حفظ کرده اند ،به طور مستدل و در سطحی مناسب با سنّدانش آموز مطرح شود.
بر این اساس ،تالش بر این بوده است که دانش آموز ابتدا ر یاضیاتی را که می آموزد بشناسد و سپس،
خود قاعده ها و دستورهای الزم را استنتاج کند .والدین محترم به دلیل وجود اختالف بین شیوه ای که
خود براساس آن آموزش دیده اند با روش این کتاب ،ممکن است به هنگام کمک به فرزندشان دچار
مشکالتی شوند که از هم اکنون قابل پیش بینی است .ممکن است آن ها برای کمک به فرزندشان،

به جای مطالعه ی کتاب و آشنایی با روش آن ،ترجیح دهند مطلبی را که کتاب در چندین صفحه سعی
در شناساندن و تفهیم آن داشته است ،به صورتی قاعده وار و دستوری بیان کنند و از این مهم غافل
شوند که چنین کمکی ،از نظر آموزشی و تربیتی ،به فرزندشان ز یان می رساند و اعتماد وی را از کتاب
و معلم سلب می کند.
برای آموزش هر چه صحیح تر ،عالوه بر کتاب «راهنمای معلم» ،دوره ای ویژه در نظر گرفته شده
است که در این دوره ،آموزگاران کالس پنجم با روش تدر  یس این کتاب آشنا می شوند.
گفتنی است تمرین هایی که با عالمت

   مشخص شده اند ،پس از تدر   یس ،در کالسِ درس

توسط دانش آموزان و ز  یر نظر آموزگار انجام می شوند و تمر ین های با عالمت

           برای تثبیت

یاد  گیری ،توسط دانش آموز در منزل انجام می پذیرند.
مؤلفان

