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پروردگار بزرگ و مهربان را سپاس می گوییم و امیدوارمی با لطف خویش در همه ی مراحل 
آموزش و یادگیری، یاریگر ما باشد.

معلّم عزیز و آموزگار گرامی، برای ژرفا بخشیدن به یادگیری و کمک به جریان آموزش، توّجه 
به نکات زیر، ضروری است:

١ــ در این کتاب )بنویسیم( به هنگام آموزش، به رویکرد حتلیلی و در کتاب بخوانیم به رویکرد 
کلّی توجّه دارمی اگرچه در برخی از بخش های هر دو کتاب به تناسب موضوع، به هر دو رویکرد نیز 

توجّه شده است.
نوشتار  سرمشق  است،  شده  گرفته  به کار  بخوانیم  درس های  منت  در  که  حتریری  خّط  ٢ــ 
دانش آموزان در این کتاب است. فّعالّیت های رونویسی و مترین های نوشنت در حّد الزم برای تقویت 

خط و افزایش توانایی زیبانویسی گنجانده شده است.
ع نوشتاری برای خّط حتریری در این کتاب پیش بینی  ٣ــ با توجّه به این که فّعالّیت های متنو ّ
که  خاص،  شرایط  در  مگر  نیست،  اضافی  مترین های  و  جداگانه  مشق  دفتر  به  نیازی  است،  شده 

آموزگاران محترم با هماهنگی و بر پایه ی تشخیص خود عمل می منایند.
٤ــ برای آشنایی دانش آموزان عزیز، با خّط خوش و زیبانویسی و گونه های مختلف نوشنت، 
�جر . برخی از واژه ها به هر دو شکل »نسخ« و »حتریری« در منت درس نوشته شده است مانند فجر و �ف

الزم است در آموزش به این دو صورت نوشتاری توّجه شود. اّما در ارزش یابی درس امال  آن چه 
�جر  مهّم است درست نویسی شکل امالیی کلمات است نه نوع خطّ آن، بنابراین امالی کلمه ی فجر یا �ف

هر دو صحیح است.
٥ــ صفحه ای سفید با عنوان »فّعالّیت های تکمیلی« در پایان هر درس گنجانده شده است. 
آموزگاران محترم می توانند بنا به تشخیص خود و نیاز یادگیری دانش آموزان، مترین های متنّوع و 
مناسبی را طّراحی کنند. به این ترتیب آموزش و ارزش یابی درس امال در برگه یا دفتری مستقل اجنام 

خواهد گرفت.
عملکرد  از  )کیفی(  توصیفی  ارزش یابی  بیانگر  کنار صفحه ها  )جدول(  خالی  خانه های  ٦ــ 

دانش آموز است.
این کتاب، هماهنگ با تغییرات بخوانیم پایه ی سوم، در شورای برنامه ریزی و تألیف و کار گروه 
ویژه ی دوره ی ابتدایی گروه زبان و ادبیات فارسی بازنگری شد. از همه ی آموزگاران و کارشناسان 

که در این کار ما را همراهی کرده اند، سپاس گزارمی.
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