
  :ي مؤلّفان مقدمه
  : سخني با همكاران محترم و اولياي گرامي

  :اين مجموعه شامل. مورد استفاده قرار گيردآموز  هفته همراه با كتاب درسي دانش 4اين مجموعه در ده نگاره طراحي شده كه در 
هاي كليدي  گويي به پرسش درنظر گرفته شده و واژه هر نگاره و تمرين نوشتاري در دو صفحه همراه با شكلي كه با توجه به پاسخ -

  .كند مرور و تكرار مي درس را هر
  .تهدف منظور شده اس 2هدف درباالي هر صفحه نوشته شده كه براي هرنگاره  -
  .آموزان نيست ديگر نيازي به دادن سر مشق به دانش -
  .توان پرداخت هاي ديگر مي جويي شده و به فعالّيت در وقت صرفه -
  .شود مي... آميزي، زيبانويسي و  رنگ صوت آموزي، هاي دست ورزي، تمرين متنوع موجب تقويت مهارت -
هاي خود و آمادگي براي فراگيري درس يهاي گذشته ه تا مروري بر آموختهارزشيابي پاياني كه فرصتي براي فراگيري شد يكداراي  -

  .جديد پيدا كند
  .داراي ارزيابي آموزگار و ارزيابي اولياي گرامي مي باشد -
  .فعاليت دارد و جاي مخصوص به خود دارد 4هرنگاره  -
  .كتاب فارسي و حروف الفبا 2و  1ايجاد آمادگي براي نوشتن و فراگيري بخش -
  .ها باتوجه به تصويرها و مطالب توجه به طرز گرفتن مداد در دست در فعاليت -
  .هاي داده شده است ها مانند نمونه ادامه دادن نوشته -
  .باشدهاي داده شده مي توجه به زيبا نويسي، درست نويسي، خوانا و پر رنگ نوشتن با توجه به ارزيابي -
  .ها نيز در ارزيابي مورد تأكيد قرار گرفته است ي نوشته رعايت فاصله، اندازه -
  .ي نوشتن حروف با توجه به خطّ داده شده توجه به خطّ كرسي و رعايت نحوه -
  .هاتقويت دقّت بينايي در حين نوشتن و قوت گرفتن عضالت در حين تمرين -
هاي  كند تا با آمادگي تمام وارد بخش به فراگير كمك ميها متناسب با اهداف درسي انتخاب شده و  ها و فعالّيت پرسش ها، تمرين -

  .ديگر كتاب شود
بندي سازمان آموزش و پرورش طرّاحي  باشد براساس بودجه مي خوا،تا آخر درس  آبهاي بخش يك كتاب فارسي كه شامل درس-

  .و تدوين شده است
  :اين مجموعه شامل

  .باشد هاي فارسي مي نشانه 3درس در بخش  11. باشد هاي فارسي مي به نشانه 3درس در بخش  15) الف
  .نظر گرفته شده است ردو نوع ارزيابي د فعاليت و 2باشد و براي هر بخش  هر درس شامل دو بخش مي) ب
  .باشد كه شامل سه نكته ميفرآيندآموزش درنظرگرفته شده 2درهر بخش ) پ

  دقّت و توجه و تمركز كودكانكاري براي افزايش ، راه1ي  نكته*   
  هاي ايراني ، آشنايي با ضرب المثل2ي  نكته*   
  .هاي تاريخي و ديدني ايران ، آشنايي با مكان3ي  نكته*   

حروف و  شود كه در همان صفحهاي آغاز ميبا نشانه كه بيان شدهآشنايي با شعرهاي حافظ  ، مباحثي جهتدر پايان صفحه) ت
  .آموخته شده است آن ها و صداهاي نشانه

  ): 1در فعالّيت ) ث
  .شود آموز مي آميزي در دانش مندي به رنگ  ورزي و عالقه تصويرهاي درس مورد نظر، كه باعث تقويت مهارت دست

  .باشد خواني، تمرين امال، تمرين نوشتن همراه با زيبا نويسي مي متن، جهت روان) ج
ها براساس جاي خالي، جدول، كامل كن، پيداكردن رمز جدول، مرتّب كن و كه تمرينتمرين در نظر گرفته شده  3 )2(در فعاليت ) چ

  . است... 
  .بيني شده است چنين ارزيابي توسط خود دانش آموز نيز پيشآموز و هم ارزيابي آموزگار و ارزيابي ولي دانش) ح
  .رديده استهاي تدريس شده طرّاحي گدر پايان هر ماه ارزيابي از آن ماه براساس درس) خ
  .طرّاحي شده است) باشد هم به همين ترتيب مي(هاي عربي و استثناء ها كه حرف نشانه 3در بخش ) د

از دبيران، اوليا، . رسان ما خواهد بود هاي احتمالي كتاب، ياري ي شما قطعاً در رفع ايراد و اشكال هاي سازنده ها و پيشنهاد انتقاد
و نظرات اصالحي خود را به ) اعم از علمي و تايپي(شود كه هر گونه ايراد احتمالي  نظران محترم تقاضا مي آموزان و صاحب دانش

  .هاي بعدي كتاب مورد بازبيني قرار گيرد ارسال نمايند، تا در چاپ kanoon.book @ gmail.comآدرس 
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