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زي ري اف معيني برنامهكه با توجه به اهد باشد ميي اول دبستان  هاي خوانداري پايه ين مجموعه كتاب شامل تمرين مهارتا
فظ براي آن در نظر گرفته شده ي نام نشانه و بيتي از شعر حا اي هر صفحه هدف از درس و بر پايهدر ابتد. گرديده است

  .است
  .باشد مياز درس آب تا آخر درس ظ خوانداري  هاي مهارتتمرين )1
  .است ، در نظر گرفته شدهپذيرد وسط خود دانش آموز صورت ميدر پايان هر درس يك ارزيابي كه ت)2
  .بيني شده است فعاليت پيش 2در هر درس ) 3

  .باشد مي... بخوان و خط بكش و . بخوان و بنويس. كه بخوان و تكرار كن) 1(فعاليت ) الف
جديد هماهنگي داشته ي  نشانههايي كه با  سپس جمله. استي جديد معرفي شده  هاي نشانه متني داده شده كه ابتدا كلمه

  .نوشته شده است
  .باشد رين براي هر نشانه و درس ميتم 5تا  3، شامل در نظر گرفته شده است) 1(فعاليت  كه بر اساس متن) 2(فعاليت  )ب

مراجعه نموده و با كمك آن اين بخش را كامل ) 1(مرتب به بخش فعاليت ) 2(آموزان مي بايست در اين بخش فعاليت  دانش
  .نمايند

ا در ذهن خود هاي جديد ر الب و ديدن مكرّر عمل تثبيت كلمهبا مرور و تكرار از مط زآمو دانشكه  باشد ميحسن قضيه به آن 
  .دهد تر انجام مي با سرعت و دقّت بيش

الي گذاشته شده تا هاي جديد درس مطرح شده كه براي هر كدام جاي خ ها و جمله نيز امالي كلمه) 2(انتهاي فعاليت در 
  .خود را بيازمايد و در نهايت خود را ارزيابي نموده و به خودش امتياز دهدها  آموز پس از تمرين اين مهارت دانش
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 ) اعم از علمي و تايپي(شود كه هر گونه ايراد احتمالي  نظران محترم تقاضا مي آموزان و صاحب دانش
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