به
ن
ا
م
خدا

چهارم دبستان . . .

آموزش و پرورش
وزارت
رنامه ریزی آموزشی
ازمان پژوهش و ب
س

رم دبستان ـ 404
گارش فارسىچها
نام كتاب :ن
شی
وز
ش و برنامه ریزی آم
می و متوسطه نظری
ورنده :سازمان پژوه
ب های درسی عمو
پدیدآ
ف :دفتر تألیف کتا
ّ ور ،گلزار فرهادی،
ریزی درسی و تألی
عبد الرحمن صفارپ
مدیریت برنامه
ن ،حسن ذوالفقاری،
ورای برنامه ریزی)
روا
زی و تألیف :نازیال به
نجاران (اعضای ش
سه افزوده برنامه ری
یرایی آشتیانی و فرح ّ
شنا
محمدی ،مهتاب م
دانشگر( ویراستار)
سم پورمق ّدم ،راحله
ّ
روه تألیف) ـ مح ّمد
حسین قا
فی پازکی (اعضای گ
شِ لدره ،معصومه نج
وزیع مواد آموزشی
فریدون اکبری
ّ نظارت بر نشر و ت
سی (مدیر هنری) ـ
هنری :ادارهي كل
ـ مجید ذاکری یون
زی
سا
ه

مدیریت آماد
پ)
(مدیرامورفنی  وچا
راحله برخورداری،
ی :احمدرضا امینی
ند ،ثنا حسین پور،
سه افزوده آمادهساز
جلد) ـ حسین آسیو
شنا
خط رایانهای) ـ
ک،صفحهآرا و ط ّراح
ری (طراح ّ
صفری (ط ّراح گرافی
ّ
گران) ـ کامران انصا
جواد
مریم کیوان (تصویر
اله (امور آمادهسازی)
ید ذاکری یونسی و
رازی ،راحله زادفتح
سحر خراسانی ،مج
اد ،زینت بهشتی شی
ش (شهید موسوی)
آذر روستائی فیروزآب
ی  4آموزش و پرور
ین قاسمپور اقدم،
ـ ساختمان شماره
حس
ان ایرانشهر شمالی
سازمان :تهران :خیاب
ی1584747359 :
نشانی
 ،  883092کدپست
 ، 888دورنگار66 :
تلفن،77339093 :
تلفن9 :ـ31161
ی آبعلی ،پالک ،8
ان ـ کیلومتر  ٤جاده
شرکت افست :تهر
ناشر:
ی  4979 :ـ 11155
 ،7733صندوق پست
دورنگار9097 :
)www.Offset.ir
ت«سهامی عام» (
چاپخانه :شرکت افس
چاپ ششم 1398
 www.chap.scو
پ:
چا
سال انتشار و نوبت
سی به نشانی h.ir
پایگاه کتاب های در
 www.irtextbooیا
به
سی
 pdfکتاب های در
شی به نشانی k.ir
برای دریافت فایل
و توزیع مواد آموز
سی به سامانه فروش
خرید کتاب های در
برای
 wwمراجعه نمایید.
w.irtextbook.com
موزشی وزارت آموزش
ژوهش و برنامه ریزی آ
اب متعلّق به سازمان پ
کی و ارائه در پایگاه های
مادی و معنوی این کت
صورت چاپی و الکترونی
کلیه ی حقوق ّ
کتاب و اجزای آن به
فیلم و تکثیر به هر
ست و هرگونه استفاده از
رداری ،نقّاشی ،تهیه ی
و پرورش ا
تبدیل ،ترجمه ،عکس ب
قانونی قرار می گیرند.
ش ،اقتباس ،تلخیص،
متخلّفان تحت پیگرد
مجازی ،نمای
سازمان ممنوع است و
ون کسب مجوز از این
شکل و نوع بد
ISBN 978 -964
- 05 - 2363 - 6
 9٧٨-964-05شابک 2363-6

2

س ِس ُّر ُه» :امید من به شما دبستانی هاست.
امامخمینی« ُق ِّد َ

3

 5سخني با آموزگاران بزرگوار
 7فصل ا ّول :آفرينش
 8درس ا ّول :آفريدگار زيبايي
 14درس دوم :كوچ پرستوها
 19فصل دوم :دانایی و هوشیاری
 20درس سوم :را ِز نشانهها
ارزش علم
 25درس چهارمِ :
 31درس پنجم :رهايي از قفس
 37فصل سوم :ايران من
 38درس ششم :آرش كمانگير
مهمان شهر ما
ِ
 44درس هفتم:

 49فصل چهارم :فرهنگ بومي
 50درس هشتم :درس آزاد
 54درس نهم :درس آزاد
 59فصل پنجم :نامآوران
 60درس دهم :باغچهي اطفال
 65درس يازدهم :فرماند ِه دلها
ّفاق ساده
 71درس دوازدهم :ات ِ
 77فصل ششم :را ِه زندگی
لطف حق
 78درس سيزدهمِ :
 83درس چهاردهم :ادب از که آموختی؟
 88درس پانزدهم :شیر و موش
 95فصل هفتم :علم و عمل
 96درس شانزدهمُ :پرسشگری
 103درس هفدهم :مدرسه ی هوشمند

4

نوشتن يكي از مهارتهاي زباني است كه از طريق آن ،شخص ميتواند انديشهها ،باورها ،احساسات
و تجربههای ديداري ،شنيداري و خوانداري خويش را به نوشتار درآورد .مهارت نوشتن به نويسنده،
اين توانايي را ميدهد تا در مورد مطالبي كه ميخواهد ،بنويسدّ ،
تفكر كند و نوشتههاي خود را پيرايش
و ويرايش كند .نويسنده هرچه در به كارگيري هنجارهاي نگارشي تواناتر باشد ،مطلبي كه مينويسد،
منسجمتر خواهد بود و پيام او شفّاف و روشن به خواننده ،انتقال خواهديافت.
نوشتن سطوحي دارد؛ امال يكي از سطوح مق ّدماتي آن است .امال هم مراحلي دارد كه از آن میان،
ميتوان به توانايي تبديل نشانه هاي آوايي به نوشتاري ،نوشتن درست نشانه ها و توانايي خوانا و
زيبانويسي اشاره كرد .افزون بر آموزش امال ،كتاب فارسي چهارم ابتدايي در ادامهي فارسي سوم به
توجه ويژهاي دارد؛ لذا به همكاران محترم پايهي چهارم
سطح پيشرفتهي نوشتن (نگارش و انشا) ّ
توصيه ميشود كتاب نگارش سوم ابتدايي را به همراه مطالب كتاب راهنماي معلّم آن مطالعه كنند.
کتاب نگارش به قلمرو نمادهای خطّی و نوشتاري زبان و به دیگر سخن به پهنهی مهارتهای
متن
تولید مكتوب زبان میپردازد؛ یعنی در کتاب فارسی ،زبانآموز ،اطّالعات و معارف را از طریق ِ
درسها و آموزهها دریافت میکند و این کار ،سبب پرورش ذهن و زبان ،گسترش دامنهی واژگان
و تقویت توانايي ّ
تفکر و تحلیل دانش آموز میشود که در گفتار و بیان دیدگاهها و حضور ّفعال در
کارهای گروهی و نقد و تحلیل شفاهی ،قابل مشاهده و ارزشیابی است؛ ّاما در کتاب نگارش ،آموختهها
(مجموعهي ديدهها ،شنيدهها ،خواندهها و انديشيدهها) در قالب نوشته نمایان میشوند .افزون بر اين
توجه
در تدوین کتاب نگارش ،به آموزش درك متن و نگارش با رعايت سير  تدريجي و مرحلهايّ ،
كافي شده است.
هر درس كتاب نگارش در چهار بخش ط ّراحي شده است:

1ـ ف ّعاليتهاي درس ،اين بخش در دو صفحه با پنج پرسش سازماندهي شده است و به تمرين
و تثبيت يادگيري امال ،واژهآموزي و دانش زباني ميپردازد.
2ـ هنر و سرگرمي ،اين بخش دو نوع ف ّعاليت را با موضوعهاي خوشنويسي ،جدول و بازي
با كلمات درخود جاي داده است.
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طراحي شده است.
3ـ ف ّعاليتهاي درك متن ،اين بخش با هدف كتابخواني و تقويت درك متن ّ
تفاوت اين بخش با كتاب فارسی ،توليد كتبي براساس يافتههاي ذهني است .دانشآموزان پس
از خواندن متن به سؤاالت پاسخ ميدهند و ذهنيات خود را به رشتهي تحرير درميآورند .مطلبي
كه بسيار اه ّميت دارد ،اين است كه هر دانشآموز در سكوت كامل ،متن را صامتخواني كند و
پاسخ سؤالها را بنويسد .براي بررسی پاسخ دانشآموزان ،پاسخ يك سؤال را پنج تا ده نفر از آنها
از روي نوشتهی خود بخوانند .به هيچ وجه اين بخش به صورت پاسخ شفاهي پذيرفته نشود؛ آنها
بايد ياد بگيرند چگونه پاسخ خود را به رشتهي تحرير در آورند و با د ّقت پاسخ دهند.
4ـ نگارش ،اين بخش به آموزش نگارش و انشانويسي ميپردازد و به تعميق تجربههاي يادگيري
در اين زمينه اختصاص دارد.
 تذ ّكر  :همچنان كه در فارسي پايهي سوم دبستان يادآور شدهايم ،تشديد   ( ّ  ) به عنوان يكي از
نشانههاي گفتاري زبان فارسي ،آموزش داده ميشود؛ ا ّما در ارزشيابي درس امال ،نمرهاي به
آن تعلّق نميگيرد.
گروه زبان و ادب فارسي
دفتر تأليف كتاب هاي درسی عمومی و متوسطه نظری
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