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 پيشگفتار
 

مادری و نقش غير قابل انکار زبان  زبانه به فراگيری زبان با در نظر داشتن نياز مبرم کودکان دو 
تا در پی انتشار کتاب   برآن شديم  ها آن  موفقيت تحصيلی و شغلی ، ذهنی، اجتماعی  مادری در رشد 

مندان  چهارم را نيز تهيه و در اختيار عالقه   یکتاب پايه  ، اول دوم و سوم یپايه های مادگی وکتاب آ
  قرار دهيم. 

های  در سری کتاب  فارسیزبان موزش آکتاب فارسی کالس چهارم گامی ديگر در جهت تکميل 
. باشد  وزگاران میآمموزشی کانون آ  

دوم و سوم   ،های اولهای سال کتاب  های متنهای ارائه شده در کتاب چهارم در مقايسه با ها و متن سدر
باشد. از تنوع و دشواری بيشتری برخوردار می   

فارسی   یا هی واژهه متنوع و روان گنجين  هایمتن یدر کتاب پايه چهارم سعی شده است تا با ارائه 
تر بخوانند    ساده را روان های متن  بتوانند نها درپايان کتاب  تا آافته  يموزان هرچه بيشتر گسترش  آدانش 

های ديکته و رونويسی نيز به همين منظور در نظر گرفته شده است.  و بنويسند. تمرين   

معرفی بزرگان تاريخ و ادب  ، هاجشن ، ايرانها مطالب علمی و اجتماعی مانند جغرافيای در اين متن 
. است   ايران و جهان گنجانده شده   

فارسی و  توان به ارائه نکاتی درمورد دستور زبان های نگارندگان اين کتاب می گر اولويت ياز د 
های ساده و شيرين اشاره کرد.ر وشع  تحريری موزش خط آ  

معرفی چهار   ،رموزش شمارش اعداد تا ده هزاآ هايی نيز به بخش  ،سوم تا  های سال اول ب به رسم کتا
تمريناتی در اين زمينه اختصاص داده شده   های هندسی با کسری و برخی از نام ، اعداد اصلیعمل 

 است.  

های  شيوه  گسترشفرهيخته خواهشمنديم که با توجه به تناسب  و موزگارارن محترم  آاز همکاران و 
همياری وشرکت فعال   ، ی بحث گروهیهااز روش  ، نوين تدريس های روش و   شر پروو    آموزش
های  توانايی و  ها ت با توجه به تفاو  همچنين  د.موزش و يادگيری استفاده شوآ ی موزان در پروسه آدانش 

گيری از  عالوه براستفاده ازکتاب با بهره  تفکر خالق و يادگيری پايداررا  یزمينه  ،موزانآفردی دانش 
. کنيد فراهم  شان براي نيز   آموزشیابزار کمک   

 

کتاب گارش نگروه    

فارسیکانون آموزگاران زبان   
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