
 

  سخني با اولياء
هـاي   هاي مقطع دبستان است چرا كه زبان فارسي كليد فهـم مـتن   ترين درس درس فارسي از مهم

بـا توجـه بـه همـين اهميـت و البتـه بـر اسـاس نيـاز          . گوناگون علمي مانند رياضي و علـوم اسـت  
  .ان، زمان اختصاص يافته به تدريس درس فارسي دو برابر رياضي و علوم استآموز دانش
كند تا نكات مهمي كه دردرس فارسي ايـن مقطـع الزم اسـت     ان كمك ميآموز دانشكتاب، به  اين

هاي اين كتاب غالباً در سه سـطح نسـبتاً دشـوار،     سؤال .ياد بگيرند را در قالب تست آموزش ببينند
بـه سـؤال در    آمـوز  دانـش ي  ها نيز ميزان مراجعـه  ، مبناي اين سطحاند دشوار و دشوارتر چيده شده

  چرا؟. ها بخش نسبتاً دشوار نداريم ي آزمون است، ولي در برخي درس لسهج
رفت مقطـع تحصـيلي، تـوان تشـخيص      كه با پيش در اين جا توجه به دو نكته اهميت دارد اول اين

يابد و ديگـر ايـن    شود و به دنبال آن درصد مراجعه به سؤال دشوار كاهش مي مي تر بيش آموز دانش
هـا بـه تمـامي     ي تشخيص سؤال دشوار و آسان را ندارنـد و در آزمـون   ان قوهان دبستآموز دانشكه 

  .دهند ها پاسخ مي سؤال
تـر   اند ولي كم به آن مراجعه كرده% 80از  از سوي ديگر ممكن است به سؤالي برخورد كنيد كه بيش

نيـز ناشـي از   آمـوزان   اند پاسخ صحيح را پيدا كنند اين رفتار دانـش  دهندگان توانسته پاسخ% 20از 
به عالوه تصور عمومي بـر ايـن اسـت كـه فارسـي      . همين عدم آگاهي از ميزان دشواري سؤال است
ي اين كتاب به خوبي نكـاتي كـه در البـالي مـتن و      دبستان نياز به توجه ويژه ندارد ولي با مطالعه

كامـل   گردد و يـادگيري  هاي كتاب درسي پنهان شده و گاهي از آن غفلت شده مشخص مي تمرين
  .شود مي

  :ي پيشنهادي استفاده از كتاب  شيوه
هاي تشريحي مربوط به آن، به كتـاب مراجعـه    بعد از آموزش درس در مدرسه و پس از حل تمرين

مشخص كنيد تا پاسخ دهد، پـس   آموز دانشهاي نسبتاً دشوار مربوط به درس را براي  كنيد و تست
تسـت از كتـاب را    5توانيـد   مـي  در هر نوبت. رويدهاي بعدي ب از يادگيري اين سطح به سراغ سطح

  .مشخص كنيد تا پاسخ دهد
پاسخ تشريحي نوشته شده در پايان كتاب به همراه آدرس درج شده از كتاب درسي به شما كمـك  

ي سؤال داشـتيد، بـه راحتـي     كند در مواردي كه نياز به مراجعه به كتاب درسي يا دانستن نكته مي
  .عه نماييدبتوانيد نكات را مطال




