
  
  

  
  

  
  اولياي گرامي، معلّمان عزيز

هايي براي افزايش اطّالعات ها و تمرينها، پرسشاي است از نكتهكتابي كه پيشِ روي شماست، مجموعه

  . ي اولهاي درك ادبي، مبتني بر كتابِ درسيِ جديدالتّأليف فارسي دوم متوسطهو مهارت

ايم و براي هر ي آموزشي در نظر گرفتهدو نكته براي هر درسِ اين كتاب، مطابق كتاب درسي، يك يا

ها، كسبِ اطمينان اند و هدف آنترتيبِ آسان به دشوار چيده شدهها بهاين پرسش. كدام، چند پرسش

-ي آموزشي، به يادآوري مطالبِ سالبه فراخور متنِ كتاب و نيازِ نكته. از يادگيريِ مطالبِ هر نكته است

هاي بر آموزش و تقويت مهارت«ي مؤلّفان، ايم چرا كه كتاب درسي، بنا به گفتههاي گذشته نيز پرداخته

  *».ي ابتدايي استهاي فارسي دورهي منطقيِ كتابزباني و فرازباني تأكيد دارد و ادامه

ايم كه تمامِ هاي مربوط به نكات، دو مجموعه پرسشِ تشريحي و تستي آوردهدر هر درس پس از پرسش

ي كتابِ ديگري آموز نيازي به مطالعهها، دانشنحوي كه با پاسخ به آنرا پوشش دهد؛ به مطالبِ كتاب 

ها تالش شده از متونِ ارزشمند و البتّه جذّابي استفاده شود كه در طرحِ اين پرسش. باشدنداشته

ها، همگي در رسشالبتّه اين پ. گيريِ مطالبِ خارج از كتاب، تشويق كندآموز را به مطالعه و پيدانش

-مطالبِ اضافي كه به انباشت دانش و فرسايش ذهني دانش«چهارچوبِ كتاب درسي است، و نه مصداقِ 

  *  ».شودآموزان منجر مي

- پرسش. در هر درس از كتابي كه پيش روي شماست، تعدادي پرسش خلّاقانه و ابتكاري نيز وجود دارد

ها، آموزان است و تالش شده با استفاده از آنيِ دانشهاي خوانشها تقويت مهارتهايي كه هدف آن

ها به طورِ مهارتچون لحن، تكيه، آهنگ و ديگر خُردههاي گفتاري و آواييِ زبان فارسي، همبه ويژگي«

  *».مناسب، توجه شود

 هاي در انتهاي آن فصل. وجود دارد» خوانيروان«در انتهاي برخي فصولِ كتاب درسي، متني براي تقويت

ها، به چالش كشيدنِ درك ها مطرح كرديم كه گاه هدف آنخوانيهايي از اين رواناين كتاب نيز، پرسش

-اميد است در اين راه، به توفيقي رسيده. آموز به تفكّرآموز است و واداركردنِ دانشمطلبِ دانش
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 .موفق و پيروز باشيد




