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مقّدمه
تغىىر نگرش ها در قلمرو  و  بنىادىن  به سوی حتّول  را سپاس می گوىىم که در پی جهش  پروردگار مهربان 

آموزش و پرورش، توانستىم با تكىه بر مبانی تعلىم و تربىت و نىز توّجه به چهارچوب برنامه ی درسی ملّی، به بازنگری، 

اصالح و همسوسازی ساختار و محتوای اىن کتاب بپردازمی. امىدوارمی آموزش مناسب اىن محتوا، سبب شكوفاىی 

استعدادهای نوآموزان و پرورش و تقوىت مهارت های نوشتاری دانش آموزان عزىز مىهن اسالمی گردد.

برای پىشبرد بهتر فراىند ىاددهی ــ ىادگىری و کمک به ارتقاِء سطح آموزش، توّجه آموزگاران گرامی را به 

نكات زىر، جلب می کنىم:

1 ــ در کتاب فارسی )مهارت خواندن( به روش کلّى و در اىن کتاب به روش حتلىلى و در بعضى از بخش هاى 

هر دو کتاب به هر دو روىكرد توّجه شده است.

2 ــ در اىن کتاب به مهارت های نوشتاری زبان )دست ورزی، رونوىسی، کلمه نوىسی، جمله نوىسی، بندنوىسی( 

و مهارت هاىی نظىر دقّت، شناخت، تشخىص و کاربرد توّجه شده است و به همنى دلىل، برنامه ی زبان آموزی شامل 

دو کتاب، فارسی )مهارت خواندن( و کتاب نگارش )مهارت نوشنت( است. بنابراىن کتاب نگارش )مهارت نوشنت( 

جنبه ی آموزشی دارد و باىد هماهنگ با کتاب فارسی )مهارت خواندن(، تدرىس شود.

3 ــ مترىن رونوىسى براى خطّ حترىرى در اىن کتاب پىش بىنى شده است، بنابراىن به تهّىه ى دفتر مشق ىا 

دادن مشق اضافى به دانش آموزان، جز در موارد خاص و با تشخىص معلّم، نىازى نىست.

4 ــ معلّمان محترم می توانند بنا به تشخىص خود و با توّجه به تواناىی دانش آموزان و نىاز ىادگىری آنان، شمار 

مترىن های هر هفته را کاهش ىا افزاىش دهند.

5 ــ برای تقوىت خّط دانش آموزان و تواناىى خوانانوىسى آنان، در اىن کتاب ها از دو نوع خط استفاده شده 

است؛ ىكى، خطّ خواندن و دىگرى، خطّ نوشنت. اّولی همان خطّى است که بسىارى از کتاب هاى کودکان به آن خط 

چاپ مى شود و دومى، خطّى است که منت درس ها به آن خطّ نوشته شده است. براى نوشنت خطّ حترىرى نىازى 

به آموزش جداگانه نىست بلكه مبنا، مترىن نظرى و عملى دانش آموز و به عبارت بهتر، نسخه بردارى و تقلىد از روى 

کتاب است.

توّجه: برای آشناىی دانش آموزان عزىز با خطّ خوش و زىبانوىسی، برخی از واژه ها در منت درس به هر دو 

�جر. بنابر اىن الزم است آموزگاران گرامی، در آموزش، به اىن  صورت نسخ و حتریری، نوشته شده است مانند فجر و �ف

دو شكل نوشتاری اشاره کنند اّما در ارزش ىابی درس امال، آن چه باىد مورد توّجه باشد؛ درست نوىسی شكل امالىی 

ّه« هر دو صحىح است. �چ کلمات است نه نوع خطّ  آن، ىعنی امالی کلمه ی »بّچه« ىا »�ج
كلىد روى تخته براساس شىوه هاى  تا مرحله ى تدرىس و نوشنت واژه هاى  را  6 ــ معلّم گرامی، درس ها 

موجود پىش مى بَرَد. پس از آن که چشم دانش آموز با شكل واژه آشنا شد، منونه ى حترىرى آن را ارائه مى دهد و از 



دانش آموز مى خواهد تا از آن در اىن کتاب، منونه بردارى کند. به تناسب رشد و توسعه ى آموزش، توصىه می شود 
که از روش هاىى مثل همىارى، تلفىقى، بحث گروهى و … استفاده شود. حضور دانش آموزان در فراىند ىاددهی ــ 

ىادگىری، زمىنه ی پرورش استعداد و شكوفاىی تفكّر و خالقىت آنان را مؤثّرتر، فراهم می سازد.

7ــ نوشنت ىكى از درس هاى کتاب با عنوان »آزاد« به عهده ى معلّم و دانش آموز است تا براساس نىازها و 

ضرورت های فرهنگ محلّى، ذوق و مشارکت معلّم و دانش آموز، نوشته شود.

8 ــ برای ىادگىرى بهتر دانش آموزان، توصىه مى شود خانواده ها و اولىاى محترم قبل از کار با دانش آموز، با 

معلّم گرامی تبادل نظر کنند. 

9ــ خانه های خالی )جدول( کنار صفحه ها بىانگر ارزش ىابی توصىفی )کىفی( از عملكرد دانش آموز است.

10ــ جدول زمان بندی و برنامه ی چگونگی پىشرفت آموزش و جتربه های ىادگىری، پىشنهادی و انعطاف پذىر 

است؛ بنابراىن در مناطق مختلف اىران عزىز، به فراخور شراىط آب و هواىی، هماهنگی های الزم به تشخىص کارشناسان 

آموزش ابتداىی استان ها، صورت خواهد گرفت.



برنامه ی پىشنهادی آموزش و چگونگی پىشرفت جتربه های یادگىری
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توّجه:

برای اىجاد تواناىی و کسب مهارت الزم، در هر درس، شش صفحه فعالىت نوشتاری طراحی شده 

است؛ اختصاص زمان و چگونگی پاسخ به اىن مترىن ها از سوی دانش آموزان عزىز، به تشخىص معلمان 

محترم و پىشرفت آموزش و ىادگىری دانش آموزان، وابسته است.


