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سمانه آزاد

 كتاب كار جامع دوم ابتدایی شما امسال در جشنواره به عنوان 
اثر تقدیری معرفی شد. این كتاب شامل چه مباحثی است؟

کتاب کار جامع دوم ابتدایی کتابی است برای همۀ درس های 
پایه دوم ابتدایی شــامل درس های قرآن، هدیه های آســمانی، 
فارســی، علوم و ریاضی. در این کتاب انواع سؤاالت تستی، جای 
خالی، صحیح و غلط، جور کردنی، کوتاه پاســخ و بلند پاســخ 
و... آمده اســت که دانش آموزان را با انواع سؤاالت آشنا می کند. 
همچنین دو آزمون جامع میان دورة سال تحصیلی و پایان دوره 
برای درس های فارسی، ریاضی و علوم پیش بینی شده است. این 
کتاب با توجه به تحــول در آموزش وپرورش و مطابق با آخرین 
تغییرات کتاب های درسی و در راستای برنامه درسی ملی تدوین 

شده است.

 هدف شما از نوشتن كتاب چه بود؟ 
این کتاب نتیجه چندین ســال تجربه آموزشی و تدریس من 
در پایه هــای اول و دوم و ســوم ابتدایی و عشــق و عالقه ام به 
شغل معلمی و آموزش به دانش آموزانم است. با تغییر کتاب های 
درسی و کمبود منابع آموزشی و کتاب کار در اولین سال تغییر 
کتاب های درســی، تصمیم گرفتم خــودم درس به درس برای 

دانش آموزانم سؤال های متنوع از مطالب کتاب های درسی مطرح 
کنم و با شــرکت در کالس و دوره های ضمن خدمت پایه دوم 
ابتدایــی، آن ها را در اختیار همكاران دیگر پایه دوم ابتدایی قرار 

می دادم که مورد استقبال و تأیید همكاران عزیزم قرار گرفت.
با توجه به این اســتقبال و اشتیاق، خودم برای نوشتن کتاب 
کار تصمیم گرفتم کتاب کاری جامع از همه درس های پایه دوم 
با ســؤاالت متنوع بنویسم که دانش آموزان از داشتن کتاب های 
کار متعدد بی نیاز شــوند. حدود دو ســال به طور مستمر و دایم 
برای نوشتن کتاب و چاپ آن تالش کردم تا کتاب از نظر کّمی 
و کیفی متناســب سن و توانایی های علمی دانش آموزان باشد تا 
بتوانند از آن در مدرسه در طول هفته یا در پایان هفته استفاده 
کنند و نیازی به داشتن چندین کتاب کار برای هر درس نداشته 

باشند.  
با اســتقبال خانواده ها، دانش آمــوزان و همكاران از کتاب کار 
جامــع دوم ابتدایی، تصمیــم گرفتم برای پایه هــای باالتر نیز 
کتاب های جامع به همین صورت بنویســم که این کتاب ها برای 
پایه سوم و چهارم ابتدایی چاپ شدند و مورد استقبال مخاطبان 
هم قرار گرفتند. به این ترتیب کتاب کار جامع را برای پایه های 

اول تا چهارم ابتدایی نوشته ام. 

یك كتاب به جای چند كتاب
گپ و گفتی با سمانه قدری، نویسندة كتاب كار جامع دوم ابتدایی

در حوزة زبان و ادبیات فارســی، کتاب کار جامع دوم ابتدایی نوشته ســمانه قدری به عنوان اثر تقدیری در سیزدهمین جشنواره 
کتاب های آموزشــی و تربیتی رشد معرفی شد. وی از معلمان جوان و کارشــناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی از مشهد است و 

سابقه ای هشت ساله در تدریس دورة ابتدایی دارد. با او دربارة کتابش گفت وگوی کوتاهی انجام داده ایم.
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