
  

  سخني با اوليا

ويژگي مخاطبان اين مقطع، نياز  اي دارد، توجه به خود در سال اول دبستان همواره انتخاب كتاب و منبع اهميت ويژه
ي آموزشي مدارس  هاي درسي و در آخر هماهنگي با برنامه ي بيان كتاب آموزشي ايشان و توجه به رسم الخط و شيوه

  .نگارش اين كتاب مدنظر قرار دهيم و آن را رعايت كنيمنكاتي است كه سعي كرديم در 

  :هاي كتاب عبارت است از برخي از ويژگي

  .باشد شامل سه درس فارسي، رياضي و علوم اول دبستان مي

  .چيدمان كتاب به صورت هفته محور و منطبق بر روند آموزشي مدارس است :هفته محور

توانند به عنوان كاربرگ از كتاب  ّهاي محترم مي انتخاب شده كه معلم اي صفحه آرايي به گونه :شيوه كاربرگي كتاب
ي كار خود  هاي هرهفته آن را از كتاب جدا نموده و در پوشه آموزان پس از تكميل تمرين استفاده نمايند يعني دانش

  .قرار دهند

به صورت مجزا و تحت  وطراحي شده  هاي درسي از مطالب كتاب سؤال براي هر هفته تعداد مناسبي :فضاي پاسخ
ها نيز در نظر گرفته شده  گويي به سؤال آورده شده است و فضاي كافي براي پاسخ "زنگ رياضي"عنوان به طور مثال

  .است

هاي مورد نياز را  هاي كتاب آدرس مشخص از كتاب درسي دارند كه ارجاع در زمان تمامي سؤال :دار بودن شناسنامه
  .سازد آسان مي

هايي با  كتاب، تمرينهاي  سؤالآموزان و تشويق ايشان براي حل  براي ايجاد انگيزه در دانش :رميجذابيت و سرگ
  .محتواي رنگ آميزي، هوش و سرگرمي آورده شده است

الخط صحيح يكي از اهداف كتاب درسي در درس فارسي است كه  صحيح نوشتن و رعايت رسم :تقويت مهارت نوشتن
  .الخط مشابه كتاب درسي آورده شده است هر هفته با همين هدف و البته رسمدر اين كتاب نيز تمريني در 

تقويت هايي براي  داستان ،كتاباين اي دارد كه در  خواني اهميت ويژه سال دوم، روان در نيم :خواني تقويت روان
  .خواني در نظر گرفته شده است روان

 .ي مورد نظر است شده در هفتههاي هر هفته متناسب با مطالب آموزش داده  تعداد تمرين

  ليال خداورديان

  




