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آمدى زه  تا ر  بها اى  تو  ندتا  مد آ ز  ا فر سر ى  ها و سر
پرخروش هاى  رودخانـه  مدندمثل  آ ز  ا پيشو به  شقان  عا

باددسته دسته گل شكفت در زمني زبوى  شد  ر  بها ها  باغ 
وشنى ر چشم  براى  ن سما دادآ هديه  دشت  به  را  آفتاب 

٭٭ ٭ ٭  



    ٢  درس اّول: از همه مهربان تر 
٦  شعر: خدا ( پروين دولت آبادى) 

فصل اّول: نهادها
٨ درس دوم: باغچه ی اطفال   
١٥ درس سوم: سال هاى دور از خانه (هوشنگ مرادى كرمانى)   
٢٢ درس چهارم: كودكان حق دارند كه…   
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٢٨ روان خوانى: رفيق نيمه راه   

فصل دوم: بهداشت
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٣٨ شعر: يك خط در ميان (قيصر امني پور)   
٣٩ درس ششم: برِف خجالت   
٤٦ روان خوانى: اگر فيل ها بال داشتند!   

فصل سوم: اخالق فردی و اجتماعی
٥٢ درس هفتم: اگر ديگران نبودند... (قيصر امني پور)   
٥٨ شعر: دو كاج (محّمدجواد محّبت)   
٦٠ درس هشتم: من با ديگران فرق دارم (فريبا كلهر)   
٦٥ درس نهم: شايد اين قطره ى آب…   
٧٠ شعر: رجن و گنج (محّمدتقى بهار)   

 ٧٢ درس دهم: آزاد   
٧٤ روان خوانى: كار نيكو كردن از پُر كردن است   

فصل چهارم: دانش و دانشمندان
٧٨ درس يازدهم: ابن سينا   
٨٧ درس دوازدهم: بر بال خيال   
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١٢١ شعر: سوار تازه رسيده (بابك نيك طلب)   
١٢٢ درس شانزدهم: آرش كمان گير   
١٢٨ درس هفدهم: ثروت هاى ملّى ايران   
١٣٣ شعر: ايران (ابوالقاسم فردوسى)   
١٣٤ روان خوانى: شاهزاده ى خوش بخت   
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خدا را سپاس مى گوييم كه توفيقمان داد تا كار تهّيه و توليد كتاب فارسى (بخوانيم و بنويسيم) و مواّد 
كمك آموزشى آن ها را براساس آخرين دستاوردهاى آموزشى به اجنام و فرجام برسانيم. اميدوارمي كه ره آورد 
و  ارجمند  معلّمان  شما  تالش  و  بلند  هّمت  و  باشد  آموزش  اعتالى  و  رشد  كيفى،  بهبود  كتاب ها،  اين  آموزش 

سخت كوش، افق هاى تازه و روشنى را فراروى نسل دانش آموز ما بگشايد. 
معلّم عزيز و گرامى!

براى اجراى بهتر، توّجه شما را به نكات زير جلب مى كنيم:
١ــ در اين كتاب ها به هر چهار مهارت زبانى (گوش دادن، سخن گفنت، خواندن و نوشنت) به يك ميزان 
توّجه شده است و به همني دليل كتاب فارسى شامل دو كتاب بخوانيم و بنويسيم است و اهّمّيت هيچ يك، كمتر 

از ديگرى نيست؛ بنابراين، در تدريس هر دو كتاب توّجه و دّقت يكسان الزم است.
٢ــ با توّجه به اين كه مترين رونويسى براى خّط حتريرى در كتاب بنويسيم پيش بينى شده است، به 
همكاران  كه  درصورتی  حال،  اين  با  نيست؛  نيازی  دانش آموزان  به  اضافى  مشق  دادن  يا  مشق  دفتر  تهّيه ى 

ارجمند مصلحت بدانند براى دو ماّده ى خوش نويسى و امال می توانند دفتر اضافى درنظر بگيرند.
٣ــ براى كمك به تقويت خّط دانش آموزان و توانايى خوانانويسى آنان از دو خط در اين كتاب ها استفاده 
شده است؛ يكى، خّط خواندن و ديگرى، خّط نوشنت. خّط خواندن، همان خّطى است كه در روزنامه ها و بسيارى 
از كتاب هاى كودكان از آن استفاده مى شود و دانش آموز دست كم، در كتاب هايى كه براى ساعت كتاب خوانى 
منظور شده و در انتهاى همني كتاب معّرفى شده اند با آن خط، سروكار دارد. خّط نوشنت، خّطى است كه منت 
درس ها به آن خط نوشته شده است و الزم است در شيوه ى جديد، دانش آموز در نوشنت آن، مهارت و تسلّط 
يابد. براى نوشنت خّط حتريرى، به آموزش جداگانه نيازی نيست بلكه مبنا، مترين نظرى و عملى دانش آموز و 

به عبارت بهتر، منونه بردارى از روى كتاب است؛ بنابراين، برگزارى كالس آموزش خط ضرورتی ندارد.
٤ــ بايد به تناسب رشد و توسعه ى تعليم و تربيت و طّراحى شيوه هاى تدريس نوين، از روش هايى مثل 
هم يارى، تلفيقى و بحث گروهى استفاده شود (ر.ك. راهنماى معلّم). مهم اين است كه از وجود دانش آموزان، 
بيش از همه در جريان ياددهى ــ يادگيرى استفاده شود و از ارائه ى پاسخ هاى يك نواخت قالبى و كليشه اى 
پرهيز گردد تا دانش آموز در جريان يادگيرى، بيش از گذشته به سوى تفّكر و خّالقّيت حركت كند. در چنني 
شيوه اى، گه گاه پاسخ هاى متام دانش آموزان يكسان نيست. بهتر است همكاران محترم به اين نكته عنايت 
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داشته باشند كه براساس تفاوت هاى فردى، نبايد انتظار پاسخ هاى قالبى و يكسان را داشت بلكه بايد كوشيد تا 
ميدان مناسبى براى تفّكر و خّالقّيت دانش آموز فراهم گردد؛ به اين دليل، ممكن است گاهى برخى از مترين ها 
دو يا چند پاسخ داشته باشند. اين موضوع، مطمئنًا راه را براى انديشه هاى جديد مى گشايد و به دانش آموز 

امكان مى دهد كه به شيوه هاى ابداعى و خّالقه بينديشد.
هماهنگى  تا  سازند  آشنا  آن  آموزش  روش هاى  و  كتاب  با  را  خانواده ها  گرامى،  معلّمان  است  الزم  ٥ ــ 

آموزشى بني خانه و مدرسه ايجاد شود.
فارسى  معلّم  راهنماى  كتاب  حتمًا  كتاب،  تدريس  از  قبل  مى شود  درخواست  محترم  آموزگاران  از  ٦ ــ 

چهارم ابتدايى را به دّقت مطالعه كنند.
٧ــ در ارزش يابى مستمر در طول سال حتصيلى، به هر چهار مهارت به يك ميزان توّجه شود.

٨  ــ دو درس از درس هاى كتاب با عنوان «آزاد» در اختيار معلّم و دانش آموز است تا براساس نيازها و 
ضرورت ها، و با مشاركت معلّم و دانش آموز نوشته شود. اين درس ها را می توان به موضوعاتى مانند فرهنگ 

محلّى و نيازهاى ويژه ى دانش آموزان و… اختصاص داد.
خواندن  مهارت  تقويت  صرفًا  فصل،  هر  آخر  بخش  در  روان خوانى  منت هاى  گنجاندن  از  هدف  ٩ــ 
پرسش  مترين،  رونويسى،  و   امال   بنابراين،  است؛  مطالعه  از  التذاذ  برای  زمينه  آوردن  فراهم  و  دانش آموزان 

امتحانى و… از اين منت ها به عمل منى آيد.
١٠ــ فّعالّيت هاى كتاب بخوانيم، فقط به منظور بحث و تبادل نظر گروهى و تقويت مهارت هاى شفاهى 

دانش آموزان است و به نوشنت پاسخ آن ها در كتاب، نيازی نيست.
١١ــ در پايان سؤاالت هر بخش از مترين ها شماره اى آمده است كه نشان مى دهد معلّم مى تواند سؤال های 

ديگرى نيز مطرح كند.
١٢ــ در اين كتاب به مفاهيم درس هاى ديگر، مانند علوم، دينى، هنر، رياضى و تربيت بدنى نيز توّجه 

شده است؛ به اين ويژگى، رويكرد تلفيقى مى گويند.
رهنمودهاى سازنده و راه گشاى شما، معلّمان فرهيخته، چراغ راه ما و كمال بخش كار ما خواهد بود. در پايان 
از آقايان فريدون اكبری ِشلْدره ای و دكتر سيد بهنام علوی مقّدم و خايم فاطمه صغری عليزاده به پاس همكاری در 

اصالح و بازنگری كتاب سپاسگزارمي.
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