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به نام پروردگار پاک و مهربان

پىشگفتار
»اللهم اعطنی کل سؤلی، و اقض لی حوائجی و ال تمنعنی االجابه و قد ضمنتها لی «

بارخداىا هر چه از تو خواهم، عطاىم کن و هر نىاز که دارم، برآورده ساز و اجابتی را که خود ضمانت آن را 
کرده ای از من درىغ مفرما.) صحىفٔه سجادىه، دعای بىست و پنجم (

سپاسداِر ىگانه آفرىنندٔه مهربانىم که توفىق عطا فرمود تا در تحقق برنامٔه درسی زبان آموزی دورٔه ابتداىی؛ با شما 
معلمان فرهىخته و دلبستگان آموزش عمومی در سراسر اىران عزىز، همراه باشىم. 

               ز نىکو سخن به، چه اندر جهان ؟          به نزد سخن سنج فرخ مهان                                                                                                                  
تحول در آموزش و پرورش به عنوان اساسی ترىن نهاد آموزشی ــ تربىتی کشور، با تعامل اثربخش و جامع نگر، 
همسو با دىگر ارکان فرهنگی ــ تربىتی، به صورت بنىادىن آغاز گردىده است. تعىىن ساختار آموزشی کار آمد؛ منطبق بر 
همٔه اهداف ساخت های نظام تعلىم و تربىت، به منظور قوام بخشی فرهنگ تعالی بخش عمومی، با تأکىد بر شاىستگی ها، 
نظام آموزشی کشور رقم زد. شورای عالی  نظام مند، همگانی و عادالنه؛ استقرار طرح 3ــ3ــ6 را در  به صورت 
به تصوىب رساند.  را  نظام جدىد  اىن  پنجاه و ىکمىن جلسٔه خود مصوبٔه استقرار  پرورش در هشتصد و  آموزش و 
به عنوان مىراثی ارجمند، حافظ وحدت و رمز هوىت ملی بوده است؛  اىن تحول، زبان فارسی که همىشه  با  همگام 
امروز نىز نقش خود را به عنوان تکىه گاه رشد و اعتالی فرهنگ و ارزش ها بىش از پىش داراست و البته برنامٔه درسی 

زبان آموزی فارسی بزرگ ترىن رکن اىن تداوم و غناست. 
از سال تحصىلی گذشته کتاب های درسی و از آن جمله کتاب فارسی نىز همسو با برنامٔه درسی ملی؛ در راستای 
دستىابی دانش آموزان به مراتبی از حىات طىبه با روىکرد فطرت گراىی توحىدی، متناسب با موقعىت ها و نىاز های جدىد، 

از پاىٔه اول تغىىراتی ىافت و اىن روند طی سال های آىنده برای دىگر پاىه های دورٔه ابتداىی ادامه خواهد ىافت. 
کتاب فارسی پاىٔه ششم، ارمغان اىن طرح جدىد، برای تکمىل، تعمىق و تثبىت مهارت های زبان آموزی در دورٔه 
ابتداىی و همسو با برنامٔه درسی ملی است که با عناىت خدای مهربان و همکاری جمعی از معلمان و عالقه مندان زبان  و 
ادبىات و فرهنگ فارسی تنظىم شده است. امىدوارىم اىن رهنورد فرهنگی ــ آموزشی با هداىت شما اندىشمندان؛ به 

فتح قلٔه نىک فرجامی؛ بىنجامد.
                              مباناد تا اجودان انی رهگ                    رنهنمد با داشن و دادرگ      



مقدمه
 سخنی با همکاران ارجمند

زبان فارسی، برای ما جاىگاه و اهمىت بسىار ارجمندی دارد. چون از سوىی هوىت فرهنگی ما را سامان می دهد و از دىگر 
سوی، درگاِه رفتن به دنىای آموزش و ىادگىری دىگر علوم و فضاىل است.

درس فارسی، پىام آور شکوه و جالِل فکر و فرهنگ اىران اسالمی در طول روزگاران است. جوهرٔه آثار حکىمان و فرزانگان 
پهنٔه علم و ادب فارسی، همواره از دو آبشخور گوارا و روح پرور، ماىه ور است: سرچشمٔه زالل معارف باورشناختی دىن اسالم، 

بن ماىه های فرهنگی. 
بزرگان و ستارگاِن َرخشان آسمان فرهنگ و ادب، همچون فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ و مالصدرا و...، حکىمان الهی و 
انسان های فرهنگمند و دىن باوری بوده اند که رگ رِگ وجودشان از آن دو آبشخور، بارور و سىراب شده است و به همىن سبب است 
که آثار اىن ادىبان و عالمان، رواىتگر معارف قرآنی و ظراىف حکمی زبان فارسی است. زبان فارسی، روح ملت و جانماىٔه وحدت آفرىن 

اىرانىان، در سراسر عالم است.
 کتاب مهارت های خوانداری فارسی پاىٔه ششم، مبتنی بر »برنامٔه درسی ملی جمهوری اسالمی اىران «، روىکرد شکوفاىی فطرت 
الهی و با توجه به عناصر پنجگانه )علم، اىمان، اخالق، عمل، تفکر( و جلوه های آن در چهار پهنه )خود، خلق، خلقت و خالق( و نىز برپاىٔه 

چهارچوب »برنامٔه درسی فارسی دورهٔ ابتداىی«، سازماندهی و تألىف شده است.
برای آنکه آموزش محتوای اىن کتاب، به فراخور شأن و جاىگاه درس فارسی و همسو با اصول و اهداف برنامه و انتظارات 

مؤلفان، انجام گىرد؛ توجه به نکات زىر، ضروری است:
1ــ روىکرد عام تدوىن و سازماندهی محتوا و تألىف کتاب،شکوفاىی فطرت با تکىه برنگرش فرهنگی ــتربىتی است.

2ــ روىکرد خاص آموزشی بر مهارت آموزی ىا آموزش مهارت های زبانی و فرا زبانی، استوار است، به همىن روی، همزمان به 
مهارت های خوانداری و نوشتاری و نىز مهارت های فرازبانی )تفکر، نقد و تحلىل( پرداخته اىم.

3ــ برپاىٔه برنامٔه درسی فارسی، جهت گىری زبان آموزی از اول دبستان تا پاىٔه ششم، حرکتی از زبان به سوی ادبىات است. 
به همىن دلىل است که درفارسی اول دبستان، همه چىز در خدمت آموزش و ىادگىری نشانه های زبانی است، هرچه از پلکان زبان آموزی 
باالتر می آىىم به بار فرهنگی ــ ادبی آن افزوده می شود.ىعنی در پاىٔه اول، زبان خود موضوع و هدف آموزش بوده است ولی در پاىه های 
باالتر مثل ششم، زبان، گذرگاهی است برای رفتن به دنىای معانی ومفاهىم علوم گوناگون. همىن مسئله سبب شده است کتاب فارسی 

ششم، پرماىه تر و ژرف تر به چشم آىد. پس انتظار دارىم نگرش روش آموزشی نىز از سطح به ژرفا گراىش ىابد.
4ــ کتاب فارسی مهارت های خوانداری به قلمرو شفاهی زبان و به بىان دىگر به قلمرو درىافتی ىا ادراکی زبان مربوط می شود؛ 
بنابراىن، الزم است در فراىند ىاددهی ــ ىادگىری، عناصر و رىزمهارت های خوانداری )دىدن و گوش دادن انتقادی، بهره گىری از دىگر 
حواس ظاهری در پرورش ذهن و زبان، رعاىت آهنگ، لحن کالم، تکىه، مکث و درنگ در خوانِش متن و تقوىت خواندن انتقادی( 

آموزش داده شوند تا زبان آموز را پس از درک و درىافت درست، به تفکر در الىه های زىرىن متن درس و نقد و تحلىل وادارد.



5ــ در تدوىن کتاب مهارت های خوانداری، به موضوع تقوىت فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی، پژوهش، اندىشه ورزی و پرورش 
تفکر، نقد و تحلىل، توجه کافی شده است.

6ــ کتاب مهارت های نوشتاری به قلمرو نوشتار و نمادهای خطی زبان و به دىگر سخن، به پهنٔه مهارت های تولىدی زبان مربوط 
می شود؛ ىعنی در کتاب مهارت های خوانداری فارسی، زبان آموز، اطالعات و معارف را از طرىق متن درس ها و آموزه ها، درىافت 
می کند و اىن کار، سبب پرورش ذهن و زبان، گسترش دامنٔه واژگان و تقوىت تفکر و تحلىل دانش آموز می شود که در گفتار و بىان 
دىدگاه ها و حضورفعال در کارهای گروهی و نقد و تحلىل شفاهی، قابل مشاهده و ارزشىابی است؛ اما در کتاب مهارت های نوشتاری 

فارسی، آموخته ها در قالب نوشته، نماىان می شوند.
7( کتاب مهارت های نوشتاری، در اصل به چهار قسمت،بخش می شود:

الف( فعالىت های درس، نخستىن تمرىن های نوشتاری هستند و با هدِف سنجش و ارزشىابی از آموخته های کتاب خوانداری و 
بر پاىٔه متن درس، طراحی شده اند.

ب( امال، در اىن قسمت،پرسش هاىی با تکىه برمتن درس فارسی آمده که ماهىت امالىی دارند، بنابراىن ضروری است به بهانٔه 
پاسخ به پرسش ها، آموزه های امالىی نخست آموزش داده شوند.

پ( نگارش، در اىن قسمت، نوشتن اولىه و ساده، آموزش داده می شود و سىِر از کلمه تا کالم را دنبال می کند 
ىعنی نخست انتخاب و کاربرد کلمه، سپس گسترش واژه و ترکىب سازی، در پی آن، عبارت نوىسی، پس از آن، جمله نوىسی و 
سرانجام بندنوىسی مورد توجه قرار می گىرد. البته همٔه اىن کارها به طور پنهان و غىرمستقىم و در قالب پرسش های نگارشی سازماندهی 

شده است ولی در آموزش، الزم است همکاران محترم به فراخور شکل گىری مهارت های نگارشی توجه داشته باشند.
ت( کارگاه نوىسندگی، در حقىقت، اصلی ترىن بخش کتاب مهارت های نوشتاری، همىن قسمت است. به بىان دىگر، سه قسمت 
نخست، مراحل تکرار، تمرىن، دست ورزی، نرمش ذهن و زبان و قلم است برای دستىابی به مهارت نوشتن و روی آوردن به ىک 

کارخالقانه و آفرىنشی. 
کارگاه نوىسندگی خود به چهار پاره، بخش می شود:

1ــ آموزش، اولىن چىزی که در کارگاه نوىسندگی آمده، آموزش و ىادگىری نکات مهمی است که دانستن آن ها برای نوىسندگی 
الزم است. در اىن بخش برخی از هنجارهای درست نوىسی و شگردهای پرورش ذهن، به کوتاهی بىان شده است.

 2ــ کاربست، ىعنی به کارگىری نکاتی که در آموزش بخش نخست گفته شده، برای اىن کار معموالً ىک ىا دو پرسش طرح شده 
است که دانش آموزان گرامی در تولىد انشای خود باىد از آن آموزه ها بهره بگىرند.

3ــ ضرب المثل، در هر کارگاه نوىسندگی، ىک ضرب المثل، هماهنگ با محتوای فصل انتخاب شده است. ضرب المثل ها   
جمله های کوتاه و معموالً تصوىری و سرشار از معانی و مفاهىم وحکمت هستند و ذهن زبان آموز را بارور و سىراب می سازند، به همىن سبب 
در اىن قسمت هر کسی فهم و درىافت خود را از ضرب المثل می نوىسد. اىن کار باعث می شود هم ضرب المثل در ذهن، جاىگىر شده و به 

حافظه سپرده شود و هم دست ماىه ای در گفتار و نوشتار باشد.
 4ــ تحلىل، در اىن بخش، ىک پرسش تحلىلی با روىکرد واگرا  آمده که فقط در پاىان فصل ها قرار گرفته است و هدف از اىن 
تمرىن نوشتاری، ىادآوری آموخته ها، پرورش حافظه و ىادسپاری دراز مدت، تقوىت تواناىی درک و درىافت، رشد قدرت جمع بندی 

و تحلىل نهاىی دانش آموزان است.
گروه زبان و ادب فارسی


