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بسم  الّله الرحمن الرحيم 

مقّدمه 
پروردگار مهربان را سپاس می گوييم که در پی جهش به سوی تحّول بنيادين و تغيير نگرش ها در قلمرو 
آموزش و پرورش، توانسته ايم با تکيه بر مبانی تعليم و تربيت اسالمی و نيز توّجه به چهارچوب برنامٔه درسی ملّی، به 
بازنگری برنامٔه درسی فارسی و بازتوليد محتوای درس فارسی بپردازيم و کار تهيه، سازماندهی و طراحی ساختار 
و محتوای کتاب درسی و ديگر مواد و کارافزارهای آموزشی را به فرجام برسانيم. اميد است آموزش اين برنامه، 

سبب شکوفايی استعدادهای نوآموزان و رشد و بهبود فرايند آموزش عمومی در ميهن اسالمی گردد. 
تکيه گاه  بلکه  ماست،  ملّی  هويت  رمز  وحدت و  نگاهبان  گذشته و  ارجمند  ميراث  تنها  نه  فارسی  زبان 
رشد و شکوفايی فرهنگ و ارزش ها نيز هست. بنابرابن برنامٔه درسی زبان آموزی، بزرگ ترين و مهم ترين نقش 

را در اين زمينه برعهده دارد. 
در نتيجه مادر و ياور همٔه دروس نيز هست، به بيان ديگر، يادگيری درس هايی چون رياضی، دينی، علوم 

و … بدون توّجه به «مادر درس» فارسی ممکن نيست. 
برنامٔه زبان آموزی دورهٔ دبستان و به طور خاص، فارسی «بخوانيم و بنويسيم» پائه اّول، حدود يک دهه در 
چرخٔه آموزش رسمی کشور حضور داشت؛ اينک بر بنياد يافته ها و اندوخته های کارشناسان و تجربه های علمی و 
آموزشی همکاران و صاحب نظران تعليم و تربيت سراسر ايران عزيز، فرصت تولّد دوباره يافت؛ به همين سبب از 
فرصت فرخندٔه فراهم آمده، استقبال کرديم و کوشيديم با بهره گيری از ديدگاه های مختلف و کاربست نيکوترين 

آنها، در همٔه عناصر ساختاری و محتوايی برنامه، بازنگری و اصالحات و تغييرات بايسته صورت گيرد. 
توّجه به نيازهای کودکان عزيز و رعايت واژگان پائه زبان آموزان متناسب با ميزان درک و دريافت آنان 

و نيز درخواست های آموزگاران گرامی، در تمام فراز و فرودهای اين تغييرات، پيش روی ما بوده است. 
همکاران  شما  توّجه  نيکوتر،  بهره وری  و  آموزش  بهبود  و  يادگيری  ــ  ياددهی  فرايند  به  کمک  برای 

ارجمند را به نکات زير، جلب می کنيم: 
١ــ محتوای برنامٔه زبان آموزی دورٔه دبستان، با توّجه به مهارت های زبان، در دو پهنه سازماندهی شده 

است: 
الف) کتاب فارسی (مهارت خواندن) 

ب) کتاب کار فارسی (مهارت نوشتن) 
کتاب مهارت خواندن در آموزش بر روش پيکره نگر (کلی) و کتاب مهارت نوشتن، بر روش سازه نگر (جزئی) 
تأکيد دارد، اما با توّجه به نگاه تلفيقی، در مراحلی از آموزش به فراخور محتوا، به هر دو روش توّجه شده است. 
٢ــ اين برنامه، بر پائه مهارت های گفتاری (گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، تفکر و استدالل) و مهارت 

های نوشتاری (دست ورزی، رونويسی، کلمه نويسی، بندنويسی و امال و …) سازماندهی شده است. 



٣ــ کتاب فارس مهارت خواندن، با نگاره آغاز شده است؛ اين بدان معناست که گام نخست در آموزش 
زبان، پرورش سواد بصری به همراه رشد سواد شنيداری است که با دست ورزی هايی همراه شده است. در 
پی تقويت چشم و گوش و ماهيچه های دست و رشد توانايی های فراگيران، آموزش نشانه های خّطی زبان آغاز 
می شود. دانش آموزان پس از آشنايی با شکل نوشتاری نشانه ها و کلمه ها، در کتاب کار از نمونهٔ تحريری آنها، 
بازنويسی و نمونه برداری می کنند. برای پوياترکردن آموزش و ژرفابخشی و تثبيت آموخته ها توصيه می شود 
از روش های فّعال، مشارکتی و همياری و … استفاده شود تا دانش آموزان، برای شکوفايی تفّکر و پرورش 

استعدادهای خود در جريان ياددهی ــ يادگيری، نقش اثربخش تری داشته باشد. 
٤ــ برای تقويت خوانانويسی و خوش خطی دانش آموزان، در سازماندهی محتوا، سه نوع خط به کار 

گرفته شده است: 
الف) خّط نسخ، چاپی يا خّط خوانداری که سرمشق خواندن شاگردان است و همان خطّی است که 
معموالًً همٔه کتاب های کودکان به آن خط نوشته و چاپ می شود. اين خط برای کمک به خواندن درست، سريع 

و روان استفاده شده است. 
ب) خّط نوشتاری که سرمشق نوشتن دانش آموزان است و خطی است که متن درس ها با آن نوشته شده 
است. مبنای بهره گيری از خّط نوشتاری يا تحريری، مشق نظری، دست ورزی و تمرين عملی دانش آموزان 

است، اين کار با الگوپذيری از روی کتاب و تمرين و تکرار ميّسر می شود. 
پ) خط نستعليق ساده يا شبه نستعليق که برای پرورش سواد بصری و حّس زيبايی شناسی و با هدف 

آشنايی با جلوه ای از هنر ايرانی ــ اسالمی، فقط در بخش «باهم بخوانيم» به کار گرفته شده است. 
٥ــ برای آشنايی دانش آموزان عزيز با خّط خوش و زيبانويسی و پرورش سواد ديداری، برخی از واژه ها 
ر. در متن درس (بخش سوم)، به هر دو شکل (خّط خواندن و خّط نوشتن)، نوشته شده است؛ مانند: فجر و 

الزم است آموزگاران در آموزش، به اين دو شکل نوشتاری اشاره کنند، اما در ارزشيابی درس امال، 
آنچه بايد مورد توّجه باشد، درست نويسی شکل اماليی کلمات است، نه نوع خّط آنها، بنابراين، امالی کلمه 

فتح و ف  هردو صحيح است. 
٦ــ يکی از درس های کتاب، «درس آزاد» است. تهّئه محتوای مناسب برای اين درس، به عهدٔه معلّمان 
محترم و دانش آموزان عزيز گذاشته شده است تا با توّجه به نيازهای منطقه ای، ضرورت های فرهنگی و آداب و رسوم 
محلّی به توليد آن بپردازند. در اينجا رعايت عناصر ساختاری درس و هماهنگی با ديگر درس ها، الزم است. 

٧ــ در پايان بخش دوم و سوم کتاب فارسی، متن هايی به نام «روان خوانی» آمده است. در تهّيه و تدوين 
و گزينش اين متن ها به ميزان پيشرفت زبان آموزی دانش آموزان، توّجه بيشتری شده است؛ از اين رو، تکرار و 

تمرين در خوانش اين متن ها، به رشد مهارت خواندن و پرورش توانايی درک آنان کمک خواهد کرد. 
ـ برای ايجاد هماهنگی بيشتر در زمينٔه خوانش صحيح اشعار و متن های کتاب به زبان فارسی معيار،  ٨ـ 
لوح فشرده «کتاب گويا»، آماده شده است، بهره گيری از اين ابزار، سبب تقويت قّؤه شنيداری و پرورش ذوق 



و ايجاد تنّوع و نشاط در فراگيران خواهد شد. 
٩ــ ارزشيابی توصيفی، فرصت مناسبی را برای شناسايی دقيق توانايی و استعدادهای فراگيران فراهم می آورد. 
برای بهره گيری کاراتر از اين شيوه، الزم است از آغاز سال، ابزارهای مناسب، همچون آزمون های عملکردی، 

کارپوشه ها و سياهٔه رفتار تهّيه گردد تا بازخوردهای توصيفی، به هنگام و به جايگاه، ثبت و ارائه گردد. 
١٠ــ با توّجه به اين که سازماندهی محتوايی و برنامه ريزی آموزش زبان، بر بنياد نيازهای دانش آموزان 
و قابليت ذهنی و توانايی زبانی آنان و با تکيه بر مبانی علمی و تجربٔه کارشناسانه، صورت پذيرفته است، الزم 
است آموزگاران گرامی  و اوليای محترم مدارس به کتاب درسی و رعايت برنامٔه آن، پايبند باشند و از تحميل 

کتاب های کمک درسی به فرزندان عزيز، خودداری فرمايند. 
١١ــ برای گسترش فرهنگ مطالعه و پرورش روحئه کتاب خوانی، به معلّمان عزيز، توصيه می شود به گونه ای 

برنامه ريزی کنند که در هر فّعالّيت «کتاب خوانی» يک کتاب مناسب با اين گروه سّنی، در کالس خوانده شود. 
١٢ــ جمله های کوتاه، گويا و پرمايه که در پيشانی بخش های کتاب فارسی گنجانده شده است، اگرچه با 
زبان آموزی، پيوندی مستقيم ندارد اما از ديد محتوايی کامالً با آموزه های فرهنگی ــ تربيتی و اهداف آموزشی 
کتاب، درآميخته و آگاهانه انتخاب شده اند؛ بنابراين، الزم است آموزگاران محترم با درنگ بر سر آن عبارات، 

زمينٔه گفت وگوی دانش آموزان را نيز فراهم آورند. 
١٣ــ برنامٔه زمان بندی آموزش اين کتاب، فقط برای هماهنگی بيشتر و ايجاد هم نوايی در جريان آموزش 
عمومی کشور، تهيه و تدوين شده است و جنبٔه پيشنهادی دارد، به همين سبب در مناطق مختلف، با توّجه به شرايط 
آب و هوايی و بافت اقليمی، به تشخيص کارشناسان آموزش ابتدايی استان ها، قابل انعطاف و تغييرپذير است. 

برنامۀ پيشنهادی زمان بندی آموزش کتاب فارسی 
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بهمن 
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استثنا
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درس ١٥
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درس ١٧
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غـ ـغـ ـغ غ ــ درس آزاد

درس ٢٢ارديبهشت 
مرور و تمرينمرور و تمرين روان خوانی ظ

کتاب درسی، سند رسمی، معتبر و محوری آموزش و پرورش است که در کنار ديگر ابزار و امکانات 
که به آن «کارافزارهای آموزشی يا بستٔه آموزشی» می گوييم، با محتوايی برنامه ريزی شده و هدفمند در چرخٔه 
آموزشی قرار می گيرد. کتاب فارسی از کتاب های اساسی دورٔه ابتدايی است که بايد ايفاگر نقش ها و فّعالّيت های 
گوناگون برای تحّقق اهداف زبان آموزی اهداف ارزشی و نگرشی، نگارشی، اماليی، ادبی و مهارت های زندگی 

باشد تا دانش آموز را برای زيستن متعالی و شناخت درست و دقيق زبان و فرهنگ و ادبّيات آماده کند. 
کتاب معلّم يا راهنمای آموزش که اکنون پيش روی شماست، بر پائه ساختار کتاب فارسی سازماندهی 

شده است؛ به همين روی، چهار بخش دارد: 
ــ بخش اّول، ساختار و محتوای فارسی اّول؛ 

ــ بخش دوم، آموزش نگاره ها؛
ــ بخش سوم، آموزش نشانه های يک؛

ــ بخش چهارم، آموزش نشانه های دو؛ 
توّجه: پيش نياز مطالعه، درک و دريافت درست محتوای اين کتاب، کتاب «راهنمای آموزش زبان 
فارسی در دورٔه ابتدايی» يا «روش شناسی آموزش زبان فارسی» است که همزمان با اين اثر، توليد و چاپ شده 

است، بنابراين، الزم است همکاران گرامی ابتدا آن را تهيه و به دقت مطالعه فرمايند. 
بازخوانی، نقد و پيشنهادهای ارزندٔه شما در بهبود و اعتالی کتاب درسی و راهنمای آن می تواند مؤثر 
باشد و ترديدی نداريم که با هم فکری و بهره گيری از نقد و نظر شما، راهی روشن تر و هموارتر پيش رو خواهيم 

داشت، چشم به راه پيشنهادهای شما هستيم. 
   گروه زبان و ادبيات فارسی            
  دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی              
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