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مقّدمه
بخش ١ــ (نگاره ها)

٢ نگاره ى ١   
٤ نگاره ى ٢   
٦ نگاره ى ٣   
٨ نگاره ى ٤   
١٠ نگاره ى ٥   
١٢ نگاره ى ٦   
١٤ نگاره ى ٧   
١٦ نگاره ى ٨   
١٨ نگاره ى ٩   
٢٠ نگاره ى ١٠   

 
بخش ٢ ــ آموزش نشانه ها (١)

٢٥ درس اّول   
٣١ درس دوم   
٣٧ درس سوم   
٤٣ درس چهارم   
٤٩ درس پنجم   
٥٥ درس ششم   
٦١ درس هفتم   
٦٧ درس هشتم   
 ٧١ درس نهم   
درس دهم  ٧٥  
درس يازدهم  ٧٩  



٨٣ درس دوازدهم   
٨٧ درس سيزدهم   
٩١ درس چهاردهم   
٩٥ درس پانزدهم   
٩٩ ٭ تمرين هاى دوره اى   

بخش ٣ ــ آموزش نشانه ها (٢)
١٠٣ درس شانزدهم   
١٠٦ درس هفدهم   
١١٢ درس هجدهم   
١١٨ درس نوزدهم   
١٢١ درس بيستم   
١٢٧ درس بيست و يكم   
١٣١ درس بيست و دوم   
١٣٤ ٭ تمرين هاى دوره اى   
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مقّدمه
پروردگار مهربان را سپاس می گوييم كه در پی جهش به سوی حتّول بنيادين و تغيير نگرش ها در قلمرو آموزش 
و پرورش، توانستيم با تكيه بر مبانی تعليم و تربيت و نيز توّجه به چهارچوب برنامه ی درسی ملّی، به بازنگری، اصالح و 
همسوسازی ساختار و محتوای اين كتاب بپردازمي. اميدوارمي آموزش مناسب اين محتوا، سبب شكوفايی استعدادهای 

نوآموزان و پرورش و تقويت مهارت های نوشتاری دانش آموزان عزيز ميهن اسالمی گردد.
برای پيشبرد بهتر فرايند ياددهی ــ يادگيری و كمك به ارتقاِء سطح آموزش، توّجه آموزگاران گرامی را به 

نكات زير، جلب می كنيم:
١ ــ در كتاب فارسی (مهارت خواندن) به روش كلّى و در اين كتاب به روش حتليلى و در بعضى از بخش هاى 

هر دو كتاب به هر دو رويكرد توّجه شده است.
٢ ــ در اين كتاب به مهارت های نوشتاری زبان (دست ورزی، رونويسی، كلمه نويسی، جمله نويسی، بندنويسی) 
و مهارت هايی نظير دقّت، شناخت، تشخيص و كاربرد توّجه شده است و به همني دليل، برنامه ی زبان آموزی شامل 
دو كتاب، فارسی (مهارت خواندن) و كتاب كار (مهارت نوشنت) است. بنابراين كتاب كار (مهارت نوشنت) جنبه ی 

آموزشی دارد و بايد هماهنگ با كتاب (مهارت خواندن)، تدريس شود.
٣ ــ مترين رونويسى براى خطّ حتريرى در اين كتاب پيش بينى شده است، بنابراين به تهّيه ى دفتر مشق يا 

دادن مشق اضافى به دانش آموزان، جز در موارد خاص و با تشخيص معلّم، نيازى نيست.
٤ ــ معلّمان محترم می توانند بنا به تشخيص خود و با توّجه به توانايی دانش آموزان و نياز يادگيری آنان، شمار 

مترين های هر هفته را كاهش يا افزايش دهند.
٥ ــ برای تقويت خّط دانش آموزان و توانايى خوانانويسى آنان، در اين كتاب ها از دو نوع خط استفاده شده 
است؛ يكى، خطّ خواندن و ديگرى، خطّ نوشنت. اّولی همان خطّى است كه بسيارى از كتاب هاى كودكان به آن خط 
حتريرى نيازى  نوشته شده است. براى نوشنت خطّ  چاپ مى شود و دومى، خطّى است كه منت درس ها به آن خطّ 
به آموزش جداگانه نيست بلكه مبنا، مترين نظرى و عملى دانش آموز و به عبارت بهتر، نسخه بردارى و تقليد از روى 

كتاب است.
خوش و زيبانويسی، برخی از واژه ها در منت درس به هر دو  توّجه: برای آشنايی دانش آموزان عزيز با خطّ 
. بنابر اين الزم است آموزگاران گرامی، در آموزش، به اين  صورت نسخ و حتريری، نوشته شده است مانند  و 
دو شكل نوشتاری اشاره كنند اّما در ارزش يابی درس امال، آن چه بايد مورد توّجه باشد؛ درست نويسی شكل اماليی 

» هر دو صحيح است. ّ » يا « ّ كلمات است نه نوع خطّ  آن، يعنی امالی كلمه ی «
٦ ــ معلّم گرامی، درس ها را تا مرحله ى تدريس و نوشنت واژه هاى كليد روى تخته براساس شيوه هاى موجود 
پيش مى بَرَد. پس از آن كه چشم دانش آموز با شكل واژه آشنا شد، منونه ى حتريرى آن را ارائه مى دهد و از دانش آموز 



مى خواهد تا از آن در اين كتاب، منونه بردارى كند. به تناسب رشد و توسعه ى آموزش، توصيه می شود كه از روش هايى 
مثل هميارى، تلفيقى، بحث گروهى و … استفاده شود. حضور دانش آموزان در فرايند ياددهی ــ يادگيری، زمينه ی 

پرورش استعداد و شكوفايی تفكّر و خالقيت آنان را مؤثّرتر، فراهم می سازد.
٧ــ نوشنت يكى از درس هاى كتاب با عنوان «آزاد» به عهده ى معلّم و دانش آموز است تا براساس نيازها و 

ضرورت های فرهنگ محلّى، ذوق و مشاركت معلّم و دانش آموز، نوشته شود.
٨ ــ برای يادگيرى بهتر دانش آموزان، توصيه مى شود خانواده ها و اولياى محترم قبل از كار با دانش آموز، با 

معلّم گرامی تبادل نظر كنند. 
٩ــ خانه های خالی (جدول) كنار صفحه ها بيانگر ارزش يابی توصيفی (كيفی) از عملكرد دانش آموز است.

١٠ــ جدول زمان بندی و برنامه ی چگونگی پيشرفت آموزش و جتربه های يادگيری، پيشنهادی و انعطاف پذير 
است؛ بنابراين در مناطق مختلف ايران عزيز، به فراخور شرايط آب و هوايی، هماهنگی های الزم به تشخيص كارشناسان 

آموزش ابتدايی استان ها، صورت خواهد گرفت.



برنامه ی پيشنهادی آموزش و چگونگی پيشرفت جتربه های يادگيری
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ماه
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درس ١٦اسفند
تشديد

درس ١٧
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