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بخش اّول  
ساختار و محتوای فارسی 

اّول دبستان
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آشنايی با ساختار کتاب فارسی اّول 

کتاب فارسی در پائه اّول به دليل آن که آغاز آموزش های زبانی است از ديد ساختاری اندکی با 
کتاب های ديگر متفاوت است، به همين دليل، ساختار کتاب اّول و کتاب های دّوم به بعد جداگانه بررسی 

می شود؛ اّما به لحاظ محتوا در هر پايه، اهداف مشخصی دنبال می شود. 
کتاب فارسی در سال اّول شامل سه بخش است: نگاره ها، نشانه های يک، نشانه های دو، ساختار 
انتخابی بر مبنای مراحل رشد زبان و توانايی يادگيری، طراحی شده اّما کتاب های دّوم به بعد ساختار 
موضوعی دارند. گرچه ساختار زبانی اين کتاب ها نيز در فارسی اّول بر پائه موضوع هايی نظير (نهادها، 
بهداشت، اخالق، دانش و دانشمندان، دين، ملی ــ ميهنی، طبيعت، هنر و ادب) شکل گرفته است، اما 

اين تقسيم بندی به صورت آشکار در ساختار کتاب به چشم نمی آيد. 

بخش اّول: نگاره ها 
اين بخش در واقع جانشين لوحه ها در کتاب های پيشين است. ده نگاره برای چهار هفته، پيش بينی 
شده است که شامل ده موضوع است؛ خانواده، در راه مدرسه، حياط مدرسه، کالس، بوستان (پارک)، 

طبيعت و مزرعه، باغ وحش، مسجد، عيدنوروز. 
هر نگاره عنوان و موضوع خاصی دارد که دربرگيرندٔه مطالب آن نگاره است؛ مانند: به خانٔه 
ما خوش آمدی يا بازی، بازی تماشا. اين عناوين به جای جمله های قالبی و خشک و بی روح برگزيده 
تشويق  هدف  با  نگاره  بزرگ  تصوير  ابتدا  است:  جزء  به  کل  از  نگاره ها  آموزش  رويکرد  است.  شده 
دانش آموزان به سخن گفتن، خوب ديدن، تفّکر و خوب گوش دادن پيش روی آنهاست. سپس تصاوير 
کوچک زيرنگاره همراه با نام هر تصوير عرضه می شود تا تصوير و نام آن، هردو در ذهن دانش آموز ثبت 

و ضبط شود. 

نکتۀ مهم: ذکر نام هر تصوير تنها برای آشنايی با شکل کلی کلمه است نه يادگيری 
شکل نوشتاری آن، پس تأکيد بر روی تصوير است نه واژه. 
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١ــ تصوير بزرگ آموزشی 
الف) محتوا: اعضای يک خانواده

ب) هدف
 آموزش مفاهيم متناسب با برنامٔه درسی زبان فارسی و هم سو با برنامٔه درسی ملی 

 پرورش و تقويت مهارت های زبانی 
 يافتن واژٔه مناسب برای تمرين بيشتر تا تقويت توانايی تشخيص شکل نوشتاری و آوايی

 آشنايی با مفاهيم کليدی ساير حوزه ها در يادگيری (علوم، رياضی، هنر، دينی و قرآن، تربيت 
بدنی = رويکرد تلفيق) 

 توانايی کاربرد آموخته ها در متن زندگی 
 تقويت نگرش مثبت نسبت به زبان فارسی 

٢ــ تصويرک ها
الف) محتوا: تعدادی تصوير بين ٤ تا ١٠ تصوير مرتبط با تصوير بزرگ آموزشی 

ب) هدف 
 انطباق تصويرک و واژه ها 

 تقويت مهارت های شفاهی زبان (گوش دادن، سخن گفتن) 
 گسترش گنجينٔه واژگانی با تکيه بر تصويرخوانی 

فّعالّيت ها و تجربه های يادگيری 
از  سوادآموزی  پيشرفت  ميزان  دريافت و  درک و  توان  به  توّجه  با  يادگيری  فّعالّيت های  تعداد 
نگارٔه يک تا ده، متفاوت است؛ و بر پائه رعايت اصل حرکت از ساده به دشوار و نيز با توّجه به توانايی 
ذهنی و زبانی کودکان، اين فّعالّيت ها سازماندهی شده است؛ بنابراين در نگاره ها حدود دو تا شش فّعالّيت 
پيش بينی شده است. فّعالّيت های يادگيری به گونه ای سامان يافته، در چند بخش ارائه می گردد. هدف از 
اين فّعالّيت ها يکسان کردن روش های آموزش است و معلّم می تواند آزادانه عمل کند. اين آزادی عمل 

به توانايی ها و ظرفيت های تک تک افراد کالس بازمی گردد. 
اهداف 

 تقويت مهارت خوب ديدن 
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 آموزش راست به چپ و باال و پايين (شناخت جهت ها)
 تنظيم حرکت چشم 

 تنظيم فاصلٔه چشم با کتاب 
 تقويت مهارت های کالمی 

 ارزشيابی از مفاهيم تصوير پايه 
 تأکيد بر سه مفهوم آغاز، ميانه و پايان در نقل وقايع، حوادث و داستان ها 

 گسترش دامنٔه واژگان کودک در زبان فارسی معيار 
 گسترش و تعميق مفاهيم اصلی 

٭ تقويت نگرش مناسب نسبت به مفاهيم ارزشی 
فّعالّيت های اين بخش عبارت اند از: 

 ببين و بگو: هدف از اين فّعالّيت توّجه و تمرکز دانش آموز، جمله سازی و بيان شفاهی تصويرها 
است. (تصويرخوانی) معلّم می تواند عالوه بر آنکه دربارٔه هر تصوير پرسش هايی طرح بکند ارتباط ميان 
تصاوير را نيز موضوع پرسش و محّل توّجه دانش آموز قرار دهد. دانش آموز بايد در يک جمله مقصود 

را بيان کند. اين تمرين ها می تواند فرصتی برای يادگيری مشارکتی فراهم نمايد. 
اهداف

 تقويت خوب ديدن 
 پرورش قؤه تميز و تشخيص

 تقويت توانايی خوب سخن گفتن 
 رشد توانايی تبديل ديده ها به گفتار 

تمرکز، واکنش نسبت به سؤال، درک  گوش کن و بگو: هدف از اين فّعالّيت تقويت توّجه، 
تصويری، جمله سازی، بيان شفاهی ديده ها و نکات ديگری است که ممکن است دانش آموزان به طور 
خاص به آنها توّجه داشته باشند. سؤاالت جنبٔه الگويی دارند، معلّم در انتخاب اين سؤاالت يا سؤاالت 
مشابه آزاد است. نکتٔه اساسی آن است که در پاسخ ها به جنبه های خّالق بايد توّجه ويژه شود و از همٔه 
دانش آموزان پاسخ های يکسان خواسته نشود. معلّم می تواند پس از دريافت پاسخ های فردی و جمعی 

به جمع بندی بپردازد. 
اهداف

 تقويت خوب گوش دادن 
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 تقويت فرايندهای ذهنی 
 گسترش دامنٔه واژگان 

 تقويت مهارت خوب سخن گفتن 
 گسترش مفاهيم اصلی
 تعميق مفاهيم اصلی

دارد  حافظه  در  کلمه که  کلی  صورت  به  توّجه  با  تمرين  اين  در  دانش آموز  کن:  پيدا  و  بگرد 
و خواندن آن را به کمک تصوير فراگرفته است، آن را در تصوير بيابد. ابتدا معلم می تواند با خواندن 
واژه ها از دانش آموزان بخواهد آنها را در تصوير نشان دهند، سپس در مراحل بعدی دانش آموزان خود 

تصوير واژه را بيابند. 
اهداف 

 انطباق واژه های شنيداری با اجزای تصوير
 تقويت مهارت های کالمی 

 تقويت واژه آموزی
 گسترش و تعميق مفاهيم کل اصلی

به دوستانت بگو: در اين نوع تمرين ها دانش آموزان با يکديگر و معلّم ارتباط عاطفی برقرار 
محيط اطراف و  گفتن را وسعت داده و به  سخن  دايرٔه  فراگرفته اند  تاکنون  می کنند و با توّجه به آنچه 
مسائل شخصی و خصوصی خود سوق می دهند. در اين تمرين که جنبٔه خّالقانه دارد و باز پاسخ است 
دانش آموز می کوشد به کمک تخّيل يا تفّکر خويش مطالبی را در قالب بيان خاطره يا ديده ها و شنيده ها 

و اطّالعات خود برزبان آورد. 
اهداف

 تقويت مهارت خوب گوش دادن 
 تقويت نگرش مثبت نسبت به زبان فارسی 

 تقويت مهارت گسترش مفهوم اصلی
 تقويت مهارت خوب سخن گفتن

 تقويت مهارت های ارتباطی
 تقويت مهارت ايجاد نظم و ترتيب

بدين ترتيب تمامی دانش آموزان با فّعالّيت مشارکتی و گروه بندی، قادر به حرف زدن هستند. برای 
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در تمامی دانش آموزان اعتماد به نفس ايجاد کند و ثانياً  معلّم، اين فرصت مناسبی است که بتواند اوالً 
دانش آموزان کم رو و خجالتی را به صحنٔه فّعالّيت های کالسی بکشاند. به عالوه از اين طريق، ارتباط های 

صميمی نيز بين دانش آموزان برقرار می شود.
بازی و نمايش: اين دو بخش که به طور متناوب می آيند با هدف ايجاد فضای شاد و تفريحی، 
کشف استعدادهای نهفته و پرورش آنها، آموزش غير مستقيم مسائل و تقويت مهارت های زبانی آماده 
ساختن دانش آموز برای زندگی در بيرون از محيط کالس، ابراز وجود دانش آموزان و پرورش تخيل 

طراحی شده اند.
اهداف

 ايجاد فضايی لّذت بخش و شادی آفرين
 تقويت مهارت های سخن گفتن و گوش دادن
 شناخت استعدادهای کودکان و پرورش آن ها

 ايجاد فرصت سالم برای ابراز توانايی های فردی
 تقويت مهارت های حسی ــ حرکتی

 ايجاد فرصت برای بيان عواطف و احساسات
 گسترش و تعميق مفاهيم اصلی

 ايجاد و تقويت مهارت ايفای نقش
با هم بخوانيم

اهداف
 ايجاد فضای شاد و لّذت بخش

 تقويت نگرش مثبت نسبت به سخن منظوم فارسی
 تسلّط بر آهنگ و ريتم و وزن و قافيه در شعر

 گسترش دامنه واژگان
 پرورش استعدادهای متمايل به شعر

 گسترش و تعميق مفهوم اصلی (مثالً در نگارٔه ۱ موضوع خانواده)
در صفحات «با هم بخوانيم» شعرهايی انتخاب شده است که مکمل و همسو با محتوای آن نگاره 
ايجاد  کالس  در  شادی  فضای  گروهی،  شکل  به  آن  خواندن  و  دارد  التذاذی  جنبٔه  اشعار  اين  است. 
می کند. اين اشعار با خوانش معيار و همراه با آهنگ مناسب، به شکل لوح فشرده به نام «کتاب گويا» 
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در اختيار معلّمان قرار می گيرد تا در کالس استفاده کنند. عالوه بر اين معلّم می تواند با توّجه به شرايط 
کالس و فرصتی که دارد، فّعالّيت های ويژه ای را برای اشعار در نظر بگيرد. مثالً از دانش آموزان بخواهد 

برخی از آنها را حفظ کنند. توضيح شعر به شيؤه متن درس اصالً الزم نيست.

تمرين ها در هر بخش به فراخور توان متوسط دانش آموزان است؛ لکن معلّم در 
اين زمينه می تواند با ابتکار عمل خود، بر جنبه های آموزشی کتاب بيفزايد.

کتاب های  ميان  از  معلّم  است.  آمده  کتاب   ۵۲ فهرست  رشد  کتابنامه های  در  کتاب خوانی: 
پيشنهادی يا هر کتاب ديگری که خود تشخيص می دهد يکی را برگزيده، در کالس می خواند؛ آنگاه از 
دانش آموزان می خواهد به سؤاالت طرح شده در کتاب يا هر سؤال ديگری که خود الزم می داند پاسخ 
دهند. در طرح سؤاالت مربوط به کتاب خوانی سعی شده است تمامی ابعاد محتوايی و ظاهری و دانشی 
در نظر گرفته شود. اين بخش با اين هدف طراحی شده است که فرهنگ کتاب خوانی رشد کند و گسترش 
يابد؛ مهارت خواندن تقويت شود، کتابخانه های مدارس غنی گردد و آموزه ها تنها مختص به کتاب درسی 
نباشد. يکی از ويژگی های متمايز اين برنامه اختصاص ساعت کتاب خوانی در برنامٔه زبان آموزی است؛ 
زيرا برنامه ريزان آموزشی و متخصصان آموزش زبان يکی از خالٔهای نظام آموزشی کنونی را ضعف 
مهارت خواندن می دانند. کتاب خوانی در تقويت سه مهارت ديگر نقش به سزايی دارد به گونه ای که 
می توان گفت زيربنای ضعف مهارت های زبانی، در ناديده گرفتن مطالعه و کتاب خوانی و بی توجهی به 
آن است. ضمناً می دانيم که  اين مهارت بايد از کودکی نهادينه شود تا در آينده به يک عادت مثبت و مفيد 
بدل گردد.انتخاب ۵۲ کتاب برای ۵۲ هفتٔه سال است که معلّم از ميان آنها تنها ۲۲ کتاب را متناسب با 

۲۲ درس کتاب و موضوعات آن انتخاب می کند.

ساختار بخش ۲ نشانه های(۱)
در اين بخش ۳۰ نشانٔه خطی فارسی طی ۱۵ درس و ۱۵ هفته آموزش داده می شود. هر درس شامل 

معرفی و شناخت دو يا سه نشانه است. جدول زمان بندی آموزش نشانه ها در مقدمٔه کتاب آمده است.
هدف

 شناخت و تشخيص نشانه های خطی(الفبا) و آوايی زبان فارسی
 انطباق و همگون سازی صدا با نشانٔه خطی زبان فارسی و توانايی ترکيب آنها
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 آموزش مهارت های شهروندی
 آموزش و گسترش مهارت های شفاهی زبان فارسی
 آموزش و گسترش مهارت های کتبی زبان فارسی

 ايجاد نگرش مثبت نسبت به مهارت های شفاهی و کتبی
 ايجاد نگرش مثبت نسبت به زبان فارسی به عنوان عامل پيوند پاره فرهنگ ها.

هر درس از اين بخش شامل قسمت های زير است: 
قسمت نخست: عنوان متن اصلی درس

١ــ تصوير بزرگ اصلی
٢ــ تصويرک ها

٣ــ متن نوشتاری
٤ــ تصوير درشت نشانه

٥ــ چينش نشانه ها
حفظ  ضمن  که  مادر)  تصوير  يا  عنوانی  تصوير  بزرگ،  (تصوير  کلی  تصويری  اول:  قسمت 
ارتباط با بخش نگاره ها و تقويت مهارت های شفاهی زبان، بر آموزش نشانه هايی خاص تأکيد می ورزد. 
محتوا   تصوير بزرگی است که معموالً تمامی عناصر الزم برای تدريس را دربردارد و در اين کتاب در 
سطح تمام دروس توزيع شده است. اين عناصر عبارت اند از: شبکه آوايی، تصويری، معنايی؛ يعنی 
وقتی به واژه ای بر می خوريم، دست کم براساس سه زمينٔه صدا، تصوير و معنا به ياد واژه های ديگری 
با شنيدن واژٔه «توپ» واژه های توت، تور،  می افتيم که با هم يک شبکٔه واژه را تشکيل می دهند؛ مثالً 
توس يا ... به ذهنمان می آيد که اشتراک آوايی/ ت دارند يا سوپ و رود به علت وجود واج های / و/ 
و/ پ/؛ اما ديدن توپ، هر شيئی کروی از حباب گرفته تا کرات آسمانی را به خاطرمان می آورد و باز هم 
شبکه ای از واژه ها به ذهن می آيد. گاهی نيز با شنيدن، ديدن يا حتی فکر کردن به توپ، شمار زيادی از 
بازی هايی که محور اصلی آن ها توپ است به ذهن می آيد؛ از قبيل: فوتبال، واليبال، تنيس روی ميز، 

هندبال، واترپولو و...
هدف

 پرورش خوب ديدن
 فعال کردن ذهن

 آموزش مجموعٔه اهداف نگرشی
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 جلب توجه به مفهوم يا مفاهيم مورد نظر
 تقويت مهارت های زبانی

محتوای  کوچک) از  تصوير  يا  تصوير(تصويرک  شش  تا  تصوير سه  زير هر  در  دوم:  قسمت 
حاوی  که  تصاوير  اين  می شود.  آورده  خواندن(نسخ)  خط  به  آن  واژه  همراه  به  کلی  تصوير  داخلی 
کليد واژه های درس هستند، از ميان واژه هايی انتخاب می شود که قبالً دانش آموز در بخش نگاره ها با 
آنها آشنا شده و شکل خطی آنها را ديده و تلفظ آنها را شنيده است. هر واژه ضمن ارتباط معنايی با 

ديگر واژه ها، يک يا دو حرف مشترک نيز دارند. مثالً:
باد، باران، برف، سبز، سفيد، سرخ، مدرسه، مدير، پرچم

يک حرف از اين کليد واژه ها با رنگ قرمز مشخص شده که تأکيد اصلی درس، همان صداست. 
صدا نه به شکل مجرد بلکه در قالب واژه آموزش داده می شود. تصويرک ها ساختار تعدادی تصوير کوچک 

است که يا از متن تصوير پايه استخراج می شوند يا با تصوير پايه تناسب ظاهری و مفهومی دارند.
واژه ی مربوط به هر تصويرک  با خط نسخ، خط خوانداری با رنگی کردن نشانٔه مورد نظر در 
زير آن نوشته شده است. معموالً اين واژه و تصوير در نگاره ها تکرار شده است و واژٔه اصلی کليدی آن 

چندين بار آمده است و دانش آموز بر اثر تکرار و تمرين، می تواند بدون کمک معلم آن را بخواند.
هدف

 خواندن واژه به کمک تصوير
 تشخيص و تفکيک واج و نشانه

 نوشتن به معنای رمزگذاری و انطباق نشانه با صدا
از  يافتن  اطمينان  حرف و  هر  آموزش  برای  کافی  تمرين  واژه ها و  ارائه  از  پس  سوم:  قسمت 
آموزش، متنی کوتاه و حتی االمکان آهنگين آمده که فقط برای خواندن است. يعنی دانش آموز نه ملزم 
به يادگيری شکل اماليی و نوشتاری آن است و نه از روی آن مشق می نويسد. کلمات انتخابی الزاماً از 
حروف خوانده شده نيستند، زيرا روش خواندن، کلی يا پيکره نگر است. دانش آموز با دو قرينٔه شکل و 

تصوير،  قادر خواهد بود خواندن را فرا گيرد.
وصداکشی  کردن  بخش  بود  نوشتن  خواندن و  آموزش  مبنای  گذشته  در  ازتمرين هايی که  يکی 
است.۱ ضمن تأييد اين شيوه به عنوان يکی از مهارت های زبانی تسهيل کننده در آغاز زبان آموزی، بر 

۱ــ باغچه بان از آن جهت بر اين روش تأکيد می ورزيد که سر و کار وی با دانش آموزان ناشنوا بوده است و طبعاً برای آن دانش آموزان 
روشی مفيد به شمار می رود.
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اين باوريم که ادامٔه آن به شکل افراطی و مستمر روند آموزشی را کند می کند. به ويژه اگر دريابيم که 
دانش آموزان به حد قابل قبولی در تشخيص صدا و حرف مورد نظر پيشرفت کرده اند ادامٔه اين روش 
برای دانش آموزان ديرآموز يا آنان که ناتوانی يادگيری دارند و کسانی که از شنوايی و يا بينايی يا درک 
کامل برخوردار نيستند، مناسب است. متن نوشتاری و متناسب با موضوع هر درس پس از تصويرک ها 
آمده است که از تعدادی کلمه (به عنوان کل) يا جمله (به عنوان کل) که با آهنگی تقريباً موزون بيان شده 

و صرفاً برای خواندن می باشد. 
واژه ها يا جمله هايی را که دانش آموز از طريق تصويرخوانی، می شناسد و می تواند با توّجه به تجربٔه 
قبلی (آشنايی در نگاره ها) يا از طريق جا به جايی برخی از نشانه ها / واژه  ها در زنجيرٔه جانشينی بخواند.

هدف
 ايجاد و تقويت مهارت خوب خواندن
 ايجاد و تقويت مهارت خوب نوشتن

قسمت چهارم: حرف و صدای مورد آموزش و شکل های خطی آن به شکل درشت و خوانا در 
پايين صفحه به طور مستقل نوشته می شود. تصوير درشت واج يا گونه های واج؛ به عنوان مثال َا_َ_

هدف
 ايجاد توانايی تفکيک واج و حرف

 توانايی تطبيق صدای نشانه با شکل خطی آن
قسمت پنجم: طرح انگشت اشاره است که حروف آموزش داده شده و در حال آموزش و حروف 
درس آينده با سه رنگ متمايز در آن درج شده و تا پايان آموزش حروف و صداها ادامه می يابد. انگشت اشاره 

با اين هدف ترسيم شده است که دانش آموز هر روز حرف آموخته شده را پيش چشم داشته باشد. 
چينش نشانه ها: در اين بخش نشانه ها با چهار رنگ چيده می شوند:

ــ سياه بيانگر نشانه های آموخته شده
ــ قرمز بيانگر نشانٔه مورد آموزش
ــ آبی بيانگر نشانٔه درس بعدی

ــ رنگ سبز برای نشانه های استثنا به کار گرفته شده است. 
هدف

 تمرين ديداری (مشق نظری) واج های خوانده شده و شکل های متفاوت آن
 آمادگی بصری برای واج خوانده نشده
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فّعالّيت های يادگيری هر درس
اهداف فّعالّيت های اين بخش تقريباً هماهنگ با هدف های ذکر شده در بخش نگاره است که در 

اين قسمت با تعميق بيشتری تداوم می يابد:
ببين و بگو/ گوش کن و بگو / به دوستانت بگو /  بگرد و پيدا کن /  بازی و نمايش

کتاب خوانی  / با هم بخوانيم 

کتاب کار

درس ها          تمرين های دوره ای                 يادداشت های من

ساختار بخش ۳، نشانه های ۲
در اين بخش،۱۰ نشانٔه باقی مانده که عمدتاً حروف عربی هستند و دارای  شکل های مختلف و 
يک صوت واحد می باشند، آموزش داده می شود اينها حروف و صداهايی هستند که درجٔه دشواری 
بخش  اين  نشانه های  می شود.  داده  آموزش  هفته   ۷ طی  نشانه   ۱۰ اين  دارند.  بقيه  به  نسبت  بيشتری 

عبارت اند از: تشديد، صـ ص، ذ، عـ ـعـ ـع ع، ثـ ث، حـ ح، ضـ ض، ط، غـ ـغـ ـغ غ و ظ.
يادآوری

 ۱ــ هر درس از اين بخش با يک متن ساده، روان و آموزشی آغاز می  شود. در اين متن ها مشکل 
آموزش های قبلی وجود ندارد، زيرا متن ها از حروف و صداهای خوانده شده، انتخاب می شوند. بنابراين، 
دست معلّم در استفاده از اين درس ها برای گفتن امال باز است. در متن از کليد واژه هايی استفاده می شود 

که حاوی حرف يا صداهای مورد آموزش باشد.
تمرين های اين بخش، همان است که در بخش اّول با آنها آشنا شديم. در اين تمرين ها عالوه بر 

تعميق آموزش های همان درس به تکرار و تمرين آموخته های درس های پيش هم توّجه می شود.
۲ــ يک درس از درس های اين بخش به صورت آزاد در نظر گرفته شده است. «درس آزاد» 
فرصتی است تا دانش آموز و معلّم در کنار هم، متناسب با ذوق و عاليق و مالحظات فرهنگ بومی زبان و 
ادبّيات محلّی و ضرورت هايی که احياناً در دروس ديگر ديده نشده و يا معلم خود احساس نياز می کند، 
درسی را طراحی کنند. هدف از اين درس مشارکت دانش آموز و معلّم، و ايجاد فرصت های ويژه برای 

خّالقيت و اعتماد به نفس است. 
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تقويت فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی
قّصه  به  نيز  کودک  و  است  کودک  با  ما  سروکار  آموزش،  مقطع  اين  در  وقتی  که  است  بديهی 
وابسته است، بهتر است از همان ابتدا با قّصه آغاز کنيم. البته قّصه، تنها فاتح دنيای کودکان نيست و 
تنها کودکان نيستند که داستان می خوانند يا قّصه های متعدد قرآن خاص دوران کودکی انسان ها نيست. 
قّصه پيمانه ای پر از عبرت و تذکر و هدايت و بشارت و وعده و وعيد و نويد و بيم دادن و شاد کردن و 
ترساندن و ... است که خداوند برای ابالغ منويات خود از قالب آن استفاده کرده است. شگفت نيست 

که همٔه کتاب های آسمانی سرشار از قّصه و داستان است.
روشن است که وقتی خداوند زبان قّصه را برای بشر برمی گزيند، آن را وسيله ای مناسب می يابد. 
اينک مسئلٔه پيش روی ما اين است که اگر قالب قّصه برای رساندن پيام آن قدر مناسب است که خداوند 
حدود دويست و شصت قّصٔه کوتاه و بلند در قرآن آورده، چرا ما در نظام آموزشی خود از آن استفاده 
نکنيم؟ از اين روست که کتاب فارسی با آن که تا حد امکان ساختاری داستان گونه را برگزيده است، باز 
هم برای پاسخ گويی به عطش فطری کودک برای شنيدن داستان، مجموعه ای از پنجاه و دو جلد کتاب 
کودک را که در کتابنامه های رشد آمده است ــ که همگی ساختار داستانی دارند ــ به کمک خواسته 

است.
اگرچه طول سال تحصيلی به ۳۶ هفته می رسد و با احتساب هر هفته يک داستان، معلّمان موفق 
ما تنها می توانند ۳۶ کتاب را در کالس بخوانند، اما برنامٔه درسی کتاب فارسی بر آن است که جريان 
کتاب خوانی را از کالس درس به خانه بکشاند و به تمام طول سال تسری دهد؛ و بديهی است وقتی اين مهم 
ميسر خواهد شد که کتاب خوانی به همت مجموعٔه آموزش و پرورش جزئی از زندگی کودک و خانوادٔه 
وی گردد. سياهٔه کتاب ها ــ که در فهرست پايانی کتاب آمده ــ هر ساله با ارتقای کيفيت کتاب خوانی 
و کتاب نويسی برای کودکان، تغيير خواهد کرد و مناسب ترين کتاب های موجود به فهرست کتاب های 
مخصوص کودکان در کتاب فارسی افزوده خواهد شد. بهتر است مربيان خود را به اين فهرست محدود 
نکنند و در صورت امکان در صدد يافتن مناسب ترين کتاب های موجود در بازار کتاب برآيند و عالوه 
بر آن، منابع محلی و بومی  را نيز برای يافتن قّصه ها و داستان های مناسب در نظر بگيرند و در انتخاب 

کتاب مناسب، فرهنگ بومی  يا پاره فرهنگ ها را نيز مراعات کنند.

روان خوانی
روان خوانی، تمرين و پرسش و خودآزمايی و ساير فّعالّيت های يادگيری ندارد؛ زيرا هدف آن،  
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خواندن و سريع خواندن به همراه درک و دريافت است. در اين بخش، سرعت انتقال مطلب از صفحٔه 
ـ که احتماالً ممکن  کتاب بر صفحٔه ذهن مطرح است و به همين دليل، جز متن درس، هيچ عنصر ديگریـ 

است مزاحم درک و دريافت سريع تلقی شود ــ در اين بخش نيامده است.
سخن اخير به معنای نفی اهميت روان خوانی نيست، بلکه  اين واقعيت را می رساند که روان خوانی 
به تنهايی نمی تواند جوابگوی انتظاراتی باشد که جامعه از نوآموز امروز و شهروند فردا دارد. درست به 
همين دليل است که کتاب «فارسی» اين بار عظيم را بر دوش ۵۲ کتاب داستان گذاشته است و ده ها شعر 
که به تناسب و تناوب در کالس و خارج از کالس خوانده می شود؛ بنابراين، بخش اخير را بهتر است 
پنجره ای تلقی کنيم به فضای گستردٔه آن همه کتاب، يا کليدی برای گشودن در باغ رويايی خواندن؛ و 

از آن، در جهت ارتقای کيفی و کمی مهارت خواندن در کودکان بهره بگيريم. 

جدول بازی ها و نمايش ها

نمايش بازی
١ــ کشيده گفتن مصوت (آ  ا)

٢ــ برقرار کردن ارتباط منطقی بين کلمات و تصاوير
٣ــ توپ بازی همراه با ارتباط عاطفی

٤ــ ماهی گيری با آهن ربا از کلمات خوانده شده
٥ ــ کلمه سازی با استفاده از صدای آخر کلمٔه بيان شده

حرف  يک  تشخيص  با  مختلف  کلمات  کردن  کامل  ٦ــ 
در آن ها

٧ــ ساختن کلمات مختلف به وسيلٔه کارت های حروف
٨ ــ پيدا کردن چيزهای پنهان

٩ــ بيان وسايل پنهان
١٠ــ کلمات مختلف با صداهای مشترک

١ــ انجام برخی از کارهای کشاورز در مزرعه
٢ــ وضو گرفتن

٣ــ رفتن به مهمانی و عيد ديدنی
٤ــ پوست گرفتن ميوه و خوردن آن

٥ ــ حدس زدن نام دو ورزش مورد نظر
٦ــ اجرای صدا و حرکات حيوان مورد عالقه

سواری،   (اسب  مختلف  ورزش های  نمايش  ٧ــ 
فوتبال، شنا و...)

٨ ــ داستان ببين و بگوی درس
٩ــ کاشتن دانه و آبياری آن

١٠ــ معلم و کالس
١١ــ حرکت جانوران مختلف
١٢ــ ظرف شستن در آشپزخانه

نکته: در فّعالّيت های کتاب «فارسی» در پايان هر هفته، به صورت يک هفته در ميان، بازی و 
نمايش و کتاب خوانی گنجانده شده است.
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جدول «با هم بخوانيم»

درسشاعرشعر

خدای مهربان
راه مدرسه

سبز و سبز و سبز
انار

مهربان تر از مادر
زردآلو

ای ايران
ما کودکانيم

جشن در آسمان
دريا

شعر درس آزاد
جشن بهمن
پيغمبر ما

شاديم و پاک و خندان

پروين دولت آبادی
افسانه شعبان نژاد
محمود کيانوش

مصطفی رحماندوست
افسانه شعبان نژاد

مصطفی رحماندوست
اسد اللّٰه شعبانی

عباس يمينی شريف
ناصر کشاورز

جعفر ابراهيمی (شاهد)
ــ

کبری هاشمی
علی اصغر نصرتی
شکوه قاسم نيا

نگارٔه ١
نگارٔه ٤
نگارٔه ٧
نگارٔه ١٠
درس ٢
درس ٥
درس ٦
درس ١١
درس ١٤
درس ١٧
درس ١٩
درس ۲۰
درس ٢٢
روان خوانی

گفت وگوی  برای  است  فرصتی  و  دارد  شفاهی  جنبه  صرفاً  کتاب «فارسی»  تمرين های  تذکر: 
دانش آموزان؛ بنابراين، الزم نيست که پاسخ تمرين ها نوشته شود، بلکه فقط بايد به تقويت مهارت های 

گفتاری (سخن گفتن، گوش دادن و خواندن) پرداخته شود.

ساختار کتاب کار فارسی اّول
در اين بخش از کتاب، برای هر روز يک صفحه تمرين، در نظر گرفته شده است که به طور موازی 
و يکسان همٔه مهارت های دست ورزی و نوشتاری را تقويت می کنند. به همين سبب تالش شده است 

از تنوع کافی برخوردار باشند.
نوشتن، عالی ترين مرحله از مراتب زبان آموزی است؛ فّعالّيتی پيچيده و وابسته به مبادی و مقدمات 
بسيار. بی ترديد از آن هنگام که ارتباط ميان انسان ها برقرار شده است، تا امروز؛ نوشتن همچنان جايگاه و 
پايگاه خويش را حفظ کرده است و پيش بينی ها نشان می دهد که از اين پس نيز وضعيت همچنان خواهد 
بود؛ بنابراين داليل، هر شهروند شايسته ای بايد اين مهارت را بياموزد و لزوم آموختن آن، چنان بديهی 
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است که نياز به ذکر دليل ندارد.
با همٔه اهميتی که برای نوشتن ذکر کرديم، نبايد آن را تنها مهارت زبان آموزی دانست و بيش 
از حد الزم بر آن تکيه کرد و سه مهارت ديگر را زير پا گذاشت. زيانی که در سال های اخير از بابت 
اين طرز  تفکر بر ما وارد شده، اندک نيست؛ چرا که در يک تلقی سنتی همٔه کوشش آموزگار ابتدايی 
مصروف ارتقای مهارت نوشتن می شد و گوش   دادن و سخن  گفتن هرگز در برنامٔه درسی جايی نداشت، 
خواندن نيز فقط تا آنجا اهميت می يافت که در خدمت نوشتن قرار می گرفت؛ غافل از اينکه بزرگترين 
عنصر در شخصيت انسان ــ از هر طبقه ای که باشد ــ زبان و سخن اوست و طرز سخن گفتن او. 
توان نوشتن نداشته باشد يا داشته باشد اما آن را به ندرت به ظهور برساند  ممکن است کسی اصالً 
يا حتی به ظهور برساند، ولی کمتر کسی توفيق خواندن نوشته های او را پيدا کند؛ ولی همين آدم از 
برقراری ارتباط شفاهی با ديگران ناگزير است و شخصيت واقعی او در سخن گفتن متجلی می شود. 
اين سخن به معنای کم اهميت شمردن مهارت نوشتن نيست، بلکه به معنای توّجه به جنبه های ديگر 
به  را  ديگر  مهارت های  خاص،  مهارت  يک  بزرگ کردن  با  نبايد  اينکه  تأکيد  و  است  کالمی  مهارت 

فراموشی سپرد.
به هر حال، نوشتن جای خود را دارد و در نوع خود بسيار هم مهم است و به همين دليل آموزش 
اشتباهات از  ارتکاب  انديشيده شود که  تمهيدی  گيرد و  پيگير صورت  مستمر و  دقيق،  بايد به  طور  آن 

ابتدا به حداقل برسد.
برای رسيدن به اين هدف بايد راه های زيادی را طی کرد. کودکانی که دست کم يک دورٔه پيش 

تجربه ای  چنين  از  که  آنان  اما  می کنند.  فراهم  دردسر  آموزگاران  برای  کمتر  گذرانده اند،  را  دبستانی 
برخوردار نيستند، باعث بروز مشکالت روز افزونی برای خود و آموزگار و اوليا می شوند. در اينجا قصد 
سخن گفتن از خط، اصول، مبانی، انواع شيوه های نوشتن، مقدمات و مبانی نوشتن و تأثير آن را نداريم؛ 
اما فقط يادآوری اين دو نکتٔه کوچک را الزم می دانيم که توانايی نوشتن در تکوين شخصيت کودک 
و ميزان اعتماد به نفس وی تأثير دارد و دانش آموزانی که دچار مشکالتی در زمينٔه نوشتن می شوند، 
ممکن است با مسايل روانی همچون کاهش عزت نفس روبه رو شوند. محققان علت اين امر را ناتوانی 

آنان در بيان افکار معلوماتشان از راه نوشتن می دانند. 
نگاره ها، هر صفحٔه اين بخش شامل سه بخش است:

بخش نخست با نام «کامل کن» به وسيلٔه دو نماد آنچه را که قرار است نوآموز بنويسد، در ابعاد 
بزرگتر و نمايش جهت شروع و ختم به صورت نقطه چين به نوآموز می نماياند. پيشنهاد می شود معلم روش 
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صحيح شروع و ختم اين نماد نوشتار را ــ که در حال حاضر نمايندٔه هيچ يک از حروف الفبا هم نيست 
و تنها به دليل ايجاد مهارت به دست می آيد ــ به نوآموز آموزش دهد تا با هدايت وی اين نقطه چين را از 

آغاز تا پايان، بدون برداشتن قلم پر رنگ کند.
که  است  ناتمام  طرح  يک  شامل  و  است  کن»  رنگ  و  کن  بخش «کامل  صفحه  هر  دوم  بخش 
نوآموز آن را کامل می کند و در حين کامل کردن آن، نمونه های مشابهی از شکلی را که امروز فرا گرفته، 
در جريان يک بازی آموزشی کشف می کند. هدف از رنگ کردن اين شکل، آن است که روش درست 

قلم به دست گرفتن و محدودٔه نوشتن، به طور کامل تحت تسلط وی درآيد.
بخش سوم صفحٔه «بنويس» نام دارد. نماد نوشتاری ابتدا به رنگ توسی و محو (ترام) است.

توجه: قبل از آنکه مداد را به کودک بدهيم و بگوييم: «بنويس»، بايد اطمينان پيدا کنيم که:
 عضالت کوچک دست و انگشتانش به اندازٔه کافی رشد کرده است؛

 ميان حرکت دست و چشم او هماهنگی برقرار است؛
 کودک برای نوشتن آمادگی ذهنی و روانی الزم را دارد؛

اگر تمامی اين مهارت ها در کودک رشد کرده باشد، آنگاه می توانيم از او انتظار نوشتن داشته 
باشيم. برای فراهم کردن شرايط نوشتن به پرسش های زير پاسخ دهيم:

در هر ميز چند نفر بايد بنشيند؟
کودک بايد از چه نوع کاغذی برای نوشتن استفاده کند؟

کاغذ را چگونه بايد روی ميز بگذارد؟
کاغذ را با چه زاويه ای از خود نگاه دارد؟

چپ دست ها چه بايد کنند؟
بعد از يافتن پاسخ مناسب برای سؤال های فوق، يک کاغذ به کودک بدهيم و او را آزاد بگذاريم 
تا هرطور که می خواهد کاغذ را خط خطی کند؛ شيؤه درست به دست گرفتن قلم و چگونگی جای گرفتن 
آن در ميان انگشتان، از گام های نخست آشنايی دانش آموز با نوشتن است. در ضمن اين کار، بايد به 
حالت ها و حرکات ظريف دست ها و انگشتان او دقت کنيم. به فاصلٔه کاغذ و قلم نگاه کنيم. حالت سه 
انگشت اصلی ٢، ١ و ٣ که قلم را در ميان می گيرند و ٤ و ٥ را که سومی بر آنها تکيه می کند در نظر 
بگيريم. فاصلٔه نوک مداد را از کاغذ تا انگشت ها در نظر بگيريم. ياد بدهيم که به مداد فشار زياد وارد 

نکند بلکه آن را طوری به دست بگيرد که بتواند آزادانه بين سه انگشت بچرخاند.
توجه: اين بخش با تمرين هايی بسيار متنّوع شامل شش صفحه برای هر هفته است. قسمت 
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اصلی، چند سطر نخست صفحه با عنوان «بنويس» است که کار واقعی نوشتن خط تحريری با آن شروع 
می شود و ادامه می يابد. تمامی واژه هايی که نوآموز در کتاب فارسی خواندن آنها را فرا گرفته است، در 

کتاب کار، نوشتن آنها را تمرين می کند و فرا می گيرد.

آموزش نشانه ها (٢)
در اين بخش از کتاب، حجم نوشته های تحريری افزايش می يابد و تمرين ها به تناسب پيشرفت 

تحصيلی نوآموز، تنوع بيشتری پيدا می کند. 
چند يادآوری

شامل  که  می پردازد  نوشتن  مهارت  تقويت  به  و  دارد  نوشتاری  جنبٔه  کار  کتاب  تمرين های  ١ــ 
رونويسی، امال، مرتب کردن کلمات، کلمه سازی، جمله سازی و … است.

٢ــ هر صفحٔه کتاب با عنوان «سالم» شروع و به يک جملٔه زيبا ختم می شود.
٣ــ در پايان نشانه های «١» سه صفحه، تمرينات دوره ای در نظر گرفته شده است.
٤ــ پايان نشانه های «٢» چهار صفحه، تمرينات دوره ای در نظر گرفته شده است.

٥  ــ خانه های خالی عمودی در هر صفحه، برای اين است که کار دانش آموز در پايان هر روز 
مورد ارزيابی قرار گيرد.

موضوعات اساسی برنامۀ درسی فارسی
برای بررسی دقيق محتوای مطالب کتاب فارسی جنبه های زير را مّد نظر قرار می دهيم:

الف) مفاهيم
٢ــ نگارشی و رسم الخطی ١ــ نکات دستوری و زبانی و واژگانی 

٤ــ نکات ادبی ٣ــ نکات اماليی   
٦  ــ نکات ارزشی و نگرشی ٥  ــ نکات دانشی   

٧ــ واژگان
ب) مهارت های زبانی

٢ــ سخن گفتن ١ــ گوش دادن انتقادی  
٤ــ نوشتن ٣ــ خواندن   

٦  ــ تفکر و انديشيدن خّالق ٥  ــ نقد و تحليل   
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پ) فّعالّيت های ويژه
٢ــ درست، نادرست ١ــ گوش کن و بگو   
٤ــ به دوستانت بگو ٣ــ ببين و بگو   
٦  ــ با هم بخوانيم ٥  ــ بگرد و پيدا کن   

٨  ــ بازی ٧ــ کتاب خوانی   
١٠ــ با هم بخنديم ٩ــ نمايش   

١٢ــ جدول ١١ــ روان خوانی   
١٤ــ رنگ کردنی ١٣ــ چيستان   

مفاهيم کتاب فارسی سال اّول
١ــ نکات دستوری و زبانی

 مبنای آموزش های زبانی در کتاب فارسی سال اّول، آموزش نشانه ها و شکل های مختلف آن 
است و تمامی فّعالّيت ها و تمرين ها، پيرامون آموزش صامت ها و مصوت های زبان فارسی است.

٢ــ نکات نگارشی و رسم الخطی
 در کتاب فارسی اول، دانش آموز با مفهوم جمله و جمله نويسی و ارتباط جمله ها برای ساختن 

يک بند معنی دار آشنا می شود.
 در حوزٔه رسم الخطی، دانش آموز سه مفهوم نقطه، عالمت سؤال و ويرگول و کاربرد آنها را 

در جمله به طور غيرمستقيم و به شکل کاربردی فرا می گيرد.
 با ساختار جمله و جمله سازی آشنا می شود.

۳ــ نکات اماليی
 دانش آموز بتواند شکل نشانه های فارسی را درست بنويسد.

 شکل اماليی و درست صامت های چند شکلی را تشخيص دهد.
 «ه» غيرملفوظ از «ه» ملفوظ را تشخيص دهد.

 شکل اماليی کلماتی که در آنها واو معدوله است مثل خواهر، خواب و … را تشخيص دهد.
 تشديد و استثناها را به درستی تشخيص دهد.

۴ــ نکات ادبی
 دانش آموز با وزن و آهنگ و موسيقی شعر آشنا می شود و نقش قافيه و قافيه بندی را از طريق 



١٩

شنيدن شعر درمی يابد.
 با قالب داستان برای بيان مفاهيم و با نمايش به عنوان يکی از قالب های ادبی آشنا می شود

 با طنز و کاريکاتور به طور غيرمستقيم آشنا می شود.
۵  ــ مفاهيم دانشی

 آشنايی با محيط خارج از خانه چون خيابان، مغازه، ميدان، عبور و مرور، و آنچه در مدرسه است.
 آشنايی با محيط مدرسه، ناظم، دوستان، معلم، بخش های مدرسه،آداب ورود به کالس و …

 آشنايی با پاييز و هم زمانی آن برای ورود به مدرسه و تغيير طبيعت و برگريزان
 آشنايی با فضا و زندگی روستايی، حيوانات، خانه ها، نحؤه زندگی و کار در روستا و بچه های 

روستا
 آشنايی با مشاغل روستايی مثل دامپروری، کشاورزی و نقش آنها در زندگی بشر

 آشنايی با تغيير طبيعت در نوروز
 آشنايی با عناصر طبيعی چون باد، آب، آفتاب، باران، برف

 آشنايی با رنگ ها
 آشنايی با ميوه ها

 آشنايی با پرندگان و طبيعت، حلزون و ويژگی های آن
 آشنايی با نوشت افزار و وسايل بازی

 آشنايی با حواس و اعضای بدن
 آشنايی با ورزش، انواع ورزش ها

 آشنايی با جانوران و محل زندگی هر  يک، جنگل، دريا
 مفهوم پرواز و پرندگان

 آسمان، ستاره، شب، مهتاب
 گل، حفظ گل، آب دادن به گل

 فصول و ويژگی های آنها و تحوالت
 ماه های سال و ميوه های هر فصل

 شاهنامه و داستان های آن
 ۱۲ فروردين، سالروز ورود امام خمينی و رفتن شاه

 امام خمينی، انقالب اسالمی و رهبری انقالب
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 چراغ راهنمايی، پليس و عبور و مرور
٦  ــ مفاهيم ارزشی و نگرشی

 خانواده و اعضای آن و چگونگی همکاری اعضای خانواده با هم و وظايف هريک
 خدا و مهربانی او نسبت به همٔه جانوران و طبيعت و انسان

 پدر و مادر و نقش آنها در خانواده و مهربانی مادر
دوستان  با  خداحافظی  و  سالم  گرفتن،  اجازه  شستن،  نحؤه  کالس،  محيط  به  عالقه  ايجاد   

هم کالسی و معلم، و مواظبت از وسايل شخصی
 عالقه مندی به کتاب و فوايد آن

 آشنايی با پارک، وسايل بازی، آداب پارک، مراقبت از گياهان
 درخت و ميوه و پرندگان و وصف طبيعت به شعر

 عالقه مندی به حيوانات، مراقبت در باغ وحش از خود
 آشنايی با صداهای طبيعی و صدای حيوانات

 ايجاد عالقه به مسجد، نماز جماعت، بخش های مختلف مسجد؛ مثل: مناره، گلدسته، محراب، 
سجاده و …

 ميوه ها و طعم و مزه و رنگ و بوی هريک
 عيد نوروز، آيين های خاص آن، هفت سين، مفهوم سال نو، ديد و بازديد

 دريا و ويژگی های آن، قايقرانی، تفريح و شنا در دريا، دريا و موجودات دريايی 
 زمستان و ويژگی های آن، برف بازی، آدم برفی و بازی های زمستانی

 محافظت حيوانات و پرندگان و جانوران از خود مثل الک پشت و حلزون
 مادربزرگ و مهربانی او و داستان های مادربزرگ

 آشپزخانه، کار در خانه، همکاری با والدين، وسايل آشپزخانه
 سفر، فوايد سفر و خاطره نوشتن در سفر

 نظافت شخصی
 رعايت ادب، مهربانی، سالم کردن

 قرآن به عنوان کتاب آسمانی
 دهٔه فجر، پيروزی انقالب و جشن پيروزی

 ايران و مردم ايران
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 فوايد سکوت و مضرات سخن نابجا
 عيد مبعث، زندگی پيامبر

 حضرت علی (ع)
 دعا

 سپاس از معلّم

مهارت های زبانی
١ــ گوش دادن و سخن گفتن: ۷۳ تمرين در بخش «گوش کن و بگو» از محتوای نگاره ها 
و درس ها طراحی شده است که به طور مستقيم مهارت های شنيدن و گفتن را تقويت می کند. عالوه بر 
اين، حدود ٢۹ تمرين ببين و بگو به عنوان تصوير خوانی ضمن تقويت خوب ديدن و دقت در پديده ها، 
دانش آموز را تشويق به گفتن می کند. محتوای اين تصويرها در ارتباط با موضوعات زبانی و نگرشی 

و ارزشی درس است.
عالوه  براين، حدود ۵۲ تمرين با عنوان به دوستانت بگو نيز ضمن تقويت مهارت شنيدن در بخش 
نگاره از موضوعات فراتر از نگاره ها (در بخش نگاره ها) و در بخش نشانه ها از محتوای درس برای 
درک مطلب سؤاالتی طرح می کند. ١۳ شعر در متن کتاب آمده است که برای خواندن جمعی يا فردی 

در نظر گرفته شده است.
٢ــ خواندن: در کتاب اّول، خواندن به اشکال زير تقويت می شود:

 خواندن واژگان به کمک تصوير در بخش نگاره ها (حدود ۶۰ مورد)
 خواندن واژگان بخش نشانه ها از طريق بازشناسی ديداری عناصر زبانی اعم از حروف، کلمات 

و جمله ها (حدود ٧٥٠ کلمه)، کلمات هم آغاز و هم پايان و …
 خواندن متن درس ها، روان خوانی ها و درک پيام های زبانی و روابط معنايی آنها (حدود ٣١٢ 

جمله و ١٨٠٠ کلمه)
 کتاب خوانی؛ که در ابتدا به کمک معلّم انجام می شود و سپس دانش آموز پس از ياد گرفتن 

نشانه های ١ و ٢ به طور مستقل قادر به خواندن است.
٣ــ نوشتن: ۴۵۰ تمرين کتاب کار، همگی برای تقويت مهارت نوشتن پيش بينی شده است که 

در شکل های زير نمود می يابد.
 تمرين های دست ورزی نشانه های فارسی (٨٠ مورد)
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 کامل کردنی با تمرين های متنوع (۶۰ مورد)
 تفکيک هجاها و صداها (۲۰ مورد)

 وصل کردنی
 تشخيص صداها و نشانه ها

 پاسخ دادنی
 رونويسی (۱۳۰ تمرين)

 تصويرنويسی
 کلمه سازی
 دنباله نويسی
 جمله سازی
 اشتباه يابی
 مرتب کردنی
 رنگ زدنی
 دسته بندی

 انتخاب کردنی
۴ــ واژگان: تمامی کلماتی که تازه آموزش داده می شوند و در حوزهٔ واژگان نوشتاری دانش آموز 
هستند حدود٧٥٠ کلمه است. ۶۰ کلمه نيز در بخش نگاره ها به صورت زيرنويس نگاره آمده است که 
تنها برای يادگيری شکل خطی آن ها است و جزء واژگان پائه شنيداری و خوانداری محسوب می شود. 
اين بخش شامل ۱۰۰ واژه تکراری است که جهت تقويت واژه و کاربرد آن آموزش داده می شود. در 

کتاب بنويسيم نيز واژگان جديد درس ها در شکل های مختلف تمرين و تکرار می شوند.
برای تمرين بيشتر واژگان ۲۹ تمرين «بگرد و پيدا کن» در نظر گرفته شده است که به واژگان درس 

در بخش نگاره ها و نشانه های فارسی و استثناها اختصاص دارد.

فّعالّيت های ويژه
اندکی  وکالس  کتاب  فضاهای  و  آيد  بيرون  خشکی  و  دستی  يک  از  کتاب  محتوای  آنکه  برای 

نشاط آور شود موارد زير پيش بينی شده است؛
 ۱۰ بازی که ماهيتی زبان آموزانه دارند؛
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 ۱۲ نمايش برای تقويت مهارت های زبانی با توجه به محتوای درس ها
 ۵ جدول در کتاب کار

 ۱۳ شعری که به صورت جمعی خوانده می شود.
 ۱۰ مورد رنگ کردن

 فرصت های کتاب خوانی
 درس آزاد



٢٤

بررسی درس ها 
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اهداف کلی آموزش زبان فارسی در سال اّول ابتدايی

الف) اهداف شناختی
ــ آشنايی با نمادهای خط فارسی

ــ گسترش حوزٔه نمادها و معانی مناسب
ــ آشنايی اوليه با عناصر محورهای جانشينی و هم نشينی

ــ آشنايی با گونٔه گفتاری زبان معيار
ــ آشنايی با نمونه های نظم مناسب

ــ آشنايی اوليه با مسائل اعتقادی، ملی، علمی، اجتماعی و هنری
ــ آشنايی با شيوه های صحيح تقويت و پرورش حافظه و تفکر خالق

ب) اهداف عاطفی
١ــ فراهم نمودن زمينه های عالقه و نگرش مثبت نسبت به:

ــ برقراری ارتباط شنيداری و گفتاری
ــ مطالعٔه اولئه نوشته های ساده و تصويری

ــ مسائل اعتقادی، ملی، علمی، هنری و اعتقادی
۲ــ تلطيف احساسات و عواطف

پ) اهداف مهارتی
١ــ مهارت گوش دادن:

ــ دقت در سخن عينی و واضح گوينده
ــ دريافت پيام ساده، واضح و عينی

ــ دريافت ارتباط بين بخش های يک پيام واضح و کوتاه
ــ بررسی شنيده های واضح و ساده

ــ درک پيام در گونه های مختلف زبانی
ــ دقت در آهنگ کالم
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۲ــ مهارت سخن گفتن:
ــ به کار گيری کار افزارهای مناسب ارتباطی

ــ برقراری ارتباط احساسی (عاطفی) با شنونده
ــ حرکت از سخن خود محور به گفت و گوی دو سويه

ــ توانايی سخن گفتن کوتاه و ساده در برابر جمع
ــ انسجام در رساندن پيام
ــ پاسخ گويی به سؤاالت

ــ به کارگيری گونه های متفاوت زبانی
۳ــ مهارت خواندن:

ــ توانايی خواندن نمادهای نوشتاری(توانايی رمز گردانی نمادهای نوشتاری)
ــ توانايی دريافت ارتباط معنايی يک متن ساده
ــ توانايی بلندخوانی و صامت خوانی متن ساده

ــ توانايی خواندن متن ساده يا شعر با لحن و آهنگ مناسب
ــ توانايی بررسی متن ساده و کوتاه

ــ توانايی به کارگيری کار افزارهای مناسب در خواندن
ــ توانايی عادات مطلوب در خواندن

ــ گسترش دايرٔه ديد در خواندن
۴ــ مهارت نوشتن:

ــ توانايی نوشتن درست نمادهای نوشتاری
ــ توانايی تبديل نمادهای صوتی به نوشتاری

ــ توانايی به کارگيری به هنجار خط(خوانايی، درست نويسی و زيبانويسی)
ــ توانايی استفاده از برخی عالئم سجاوندی
ــ کسب عادات مطلوب در هنگام نوشتن

ــ توانايی کاربرد درست کلمات در جمله (با کلمات افتاده)
ــ توانايی نوشتن جمله های ساده

هدف کتاب  فارسی: تربيت شهروندی با صالحيت های مشترک (مبتنی بر برنامٔه درسی ملّی)
بگشاييم،  ــ  شده  نوشته  ابتدايی  دورٔه  آموزش  اهداف  مورد  در  که  راــ  کتابی  هر  تقريباً  امروز 
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اهداف اين دوره را در سه مورد زير خالصه می کند:
١ــ خواندن                            

٢ــ نوشتن                          
٣ــ حساب کردن

و اعتقاد دارد که آموزش و پرورش کودک در دورٔه ابتدايی بايد منحصر به همين سه مورد باشد 
تا نتيجٔه دلخواه به دست آيد؛ اما با تحوالت امروز جهان و جامعٔه بشری، ديگر عمر اين عقيده به پايان 
رسيده است. اکنون هدف آموزش، پرورش افراد سالم و آموزش مهارت های زندگی است تا بتواند آنان 
را برای زندگی در جامعٔه فردا آماده سازد. به زبان ساده، يعنی آنچه امروز به کودک می آموزيم، بايد راه 

زندگی فردا را به او ياد بدهد.
کتاب «فارسی» با اين هدف نوشته شده است تا شرايطی را برای شکوفايی فطرت توحيدی و رشد 
همه جانبٔه ابعاد شخصيتی دانش آموز فراهم آورد و درست براساس همين ديدگاه است که می کوشد تا به 

اين چند هدف اساسی برای تحقق هدف اصلی آموزش مهارت های زندگی جامٔه عمل بپوشاند:
الف) حاکميت ارزش های انسانی بر فضای کالس

ب) يادگيری ــ ياد دهی مشارکتی
پ) تلفيق مواد درسی با هدف ايجاد نگرش کلی و يکپارچه

ت) پرورش نسل مسئوليت پذير، متفکر و خالق
امروزه می گويند: «مدرسه بايد نمونٔه کوچکی از زندگی واقعی شاگردان باشد؛ زيرا زندگی چيزی 
جز مواجه شدن با مسائل و حل آنها نيست. مشکالت زندگی بايد به صورت فّعالّيت های مختلف در 
کالس های درس مطرح شود و به وسيلٔه خود شاگردان، ولی با راهنمايی معلمان حل شود. اگر شاگردان 
انديشيدن را در مدرسه نياموزند، در کجا خواهند آموخت؟ معلم بايد محيط آموزشی و امکانات يادگيری 

را آنچنان ساماندهی کند که به صورتی زنده و منطقی با زندگی شاگردان ارتباط پيدا کند.»۱
برای کسب چنين بينشی، فرد بايد شايستگی هايی را در خود به وجود آورد که به طور مختصر 

می توان آنها را در سه حوزٔه هدف های دانشی، مهارتی و نگرشی جای داد.
مجموعٔه اين اهداف کلی بايد بتواند شخص را برای ادامٔه يک زندگی سالم با خود و با ديگران 
آزادگی،  نفس،  عزت  ويژگی هاست:  اين  نيازمند  خود،  با  زندگی  برای  مناسب  شهروند  سازد.  مهيا 

خود آگاهی و قدرت تصميم گيری و...
١ــ شعبانی، حسن، مهارت های آموزشی و پرورشی(روش ها و فنون تدريس)، انتشارات سمت، چاپ دوازدهم، ١٣٨١، ص٧٥
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شجاعت،  ايمان،  قبيل:  از  است  توانمندی هايی  و  مهارت ها  نيازمند  ديگران  با  زندگی  برای  و 
تعقل، همکاری، دلسوزی برای ديگران، دوست يابی، درک مسئوليت های زيست محيطی و آشنايی با 

حقوق خود و ديگران.

اهداف کلی بخش  نگاره ها

الف) اهداف شناختی
١ــ آشنايی بيشتر با واج های زبان فارسی

٢ــ آشنايی با تلفظ کلمات
٣ــ آشنايی با کاربرد کلمات در جمله

٤ــ آشنايی با ساختار زبان فارسی معيار(تفاوت گفتار فارسی معيار با گويش محلی)
٥  ــ آشنايی با محيط زندگی

٦  ــ تقويت و گسترش دامنٔه واژگان پايه
٧ــ آشنايی اوليه با نمادهای خط فارسی

٨  ــ زمينه سازی برای آموزش نشانه های ۱ و۲
٩ــ آشنايی اوليه با خود، خلق، خلقت و خالق

ب) اهداف عاطفی ــ نگرشی
١ــ تقويت توجه و عالقه به جلوه های زندگی
٢ــ ايجاد نگرش مثبت به جلوه های اعتقادی
٣ــ ايجاد نگرش مثبت به زبان فارسی معيار

٤ــ التذاذ از اشعار و جمله های زيبا
٥  ــ تلطيف احساسات و عواطف نسبت به مفاهيم موجود در نگاره ها

۶  ــ ايجاد عالقه به کتاب و کتاب خوانی
۷ــ ايجاد و تقويت نگرش مثبت نسبت به عرصه های ارتباطی، خود، خلق، خلقت و خالق
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پ) اهداف مهارتی
١ــ تقويت مهارت خوب گوش دادن
٢ــ تقويت مهارت خوب سخن گفتن

٣ــ تقويت مهارت بيان تصويری (تصوير خوانی)
٤ــ تقويت دقت در پديده های اطراف

۵  ــ تقويت توانايی انجام کارهای خالق
۶  ــ توانايی شرکت در فّعالّيت های گروهی و مشارکتی

۷ــ تقويت مهارت های دست ورزی
۸  ــ ايجاد توانايی انجام فّعالّيت های يادگيری

٩ــ تقويت مهارت های تفکر و درست انديشيدن
مالحظه  را  کتاب  کلی  نمای  می توان  آن  در  که  است  فهرستی  منزلٔه  به  کتاب  بقئه  برای  نگاره ها 
کرد.نگاره واژه ای فارسی است که به جای لوحه در نظر گرفته شده است. وظيفٔه نگاره ها ايجاد آمادگی 
زبان  آموزی و مهارت آموزی و فضايی شاد برای جذب کودک است. مرحلٔه آمادگی کودک دبستانی نيز 
بر  عهدهٔ نگاره هاست.نگاره ها يک دورهٔ نسبتاً کامل زندگی است؛ زندگی کودکی در خود، محور کتاب قرار 

گرفته و کتاب از ديدگاه او و با محوريت او پيش می رود تا به صورت يک داستان دنباله دار درآيد.
کودک(آزاده/ امين) در نگارٔه نخست،  همچنان که کار تدريس پيش می رود، خود را وابسته به 
جامعه ای بزرگتر و بزرگتر می بيند؛ يعنی مدرسه، اجتماع و کل جهان هستی؛ تا آنجا که نسبت به همٔه 
اين مظاهر حساس شود و همه را، از انسان تا گياه و جانور، در سرنوشت خويش سهيم ببيند و خود 
را متقابالً در سرنوشت آنها؛ با همٔه مظاهر هستی الفت پيدا کند و نيک و بد جهان را نيک و بد خويش 
بداند؛ در خيال خود با ملّيت ها و قوميت های متفاوت درآميزد و برای آنها حقی همچون حق خود قائل 
شود و وظايف خود را نسبت به کل جهان هستی و خالق آن، حفظ و حراست از آن و صلح و هم زيستی 

در جامعه بشناسد.
توّجه: زبان آموزی در پائه اول دبستان سهم و نقش عمده ای دارد؛ زيرا زبان، خود نيز، برخالف 
پايه های ديگر، موضوعيت دارد و هنوز تبديل به ظرفی نشده است که بتوان علوم ديگر را در آن ريخت 
يادگيری زبان در  نيازمند شکل گرفتن و ساخته شدن است؛ يعنی  و آموخت، بلکه خود اين ظرف نيز 
يادگيری خود زبان است.  اينجا نه يادگيری دربارٔه زبان است و نه يادگيری از طريق زبان؛ بلکه دقيقاً 
ظرف زبان آموزی در سال اول به تدريج و با طی کردن مراحلی ساخته می شود که اهّم آنها در دو شکل 
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شفاهی و کتبی به شرح و ترتيب زير صورت می گيرد:
 الف) مرحلٔه جمله آموزی                   ب) مرحلٔه واژه آموزی

ديگر  واحدهای  می زنيم.  حرف  جمله  با  ما  است.  جمله  زبان  واحد  بزرگترين  جمله آموزی: 
زبان در جمله قرار دارند. در زبان واحدی بزرگتر از جملٔه مستقل نداريم و بعد از آن هرچه می بينيم، 

جمله های مستقل پی در پی هستند که در کنار هم قرار می گيرند و وظيفٔه انتقال پيام برعهدٔه آنهاست.
واژه آموزی: واژه آموزی به عنوان يک کل، مهمترين بخش يادگيری زبان است که در روش 
تدريس فعلی، مهمترين رکن زبان آموزی را تشکيل می دهد. اهميت واژه در هر زبانی به اين دليل است 

که واژه ها نامحدود هستند و همواره در حال گسترش اند.
تذکر: شعرها اگرچه جنبٔه التذاذی دارند ولی حفظ کردن آنها برای تقويت توانايی سخن گفتن و 
پرورش حافظه، بسيار مؤثر هستند. در گروه های کالسی می توان دانش آموزان را به حفظ شعر دعوت 

کرد و هر گروه يک يا دو شعر را حفظ کنند.

 روش تدريس نگاره ها
چه روشی را برای تدريس کتاب فارسی انتخاب کنيم؟ 

نخست، سعی کنيم روش های متداول تدريس چه سنتی، چه مشارکتی را بشناسيم و بر اجرای 
مسلط باشيم؛ اما فراموش نکنيم معلم آگاه حتی به روشی هم که برگزيده، صد  در  صد پايبند  آنها دقيقاً 
برنامٔه  تا  می کوشد  و  می شمارد  مغتنم  را  کالس  در  آمده  پيش  آموزشی  فرصت های  بلکه  نمی ماند؛ 

تدريس اش را سامان دهد؛ اما در هر حال بايد بر روش ها اشراف داشته باشد.
 تدريس سنتی: روش های سنتی تدريس ممکن است امروز در کالس های مشارکتی کمتر مورد 

استفاده قرار گيرد، اما اشراف بر آنها همچون تسلط بر روش های امروزين برای معلم ضروری است.
روش های تدريس سنتی را ــ که هنوز متداول اند ــ اين گونه بر شمرده اند:

١ــ روش سخنرانی
٢ــ روش حفظ و تکرار
٣ــ روش پرسش و پاسخ

۴ــ روش نمايشی
۵  ــ روش ايفای نقش
۶  ــ روش گردش علمی
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۷ــ روش بحث گروهی
۸  ــ روش آزمايشی (  آزمايشگاهی)

شما با همٔه اين روش ها آشناييد، يا به نحوی آنها را در کالس تجربه کرده ايد؛ اما از هشت روشی 
آنها  اجرای  شاهد  متأسفانه  و  می شناسيم  بيشتر  ما  همٔه  را  نخست  گونٔه  دو  يقينا  برشمرديم،  اينجا  که 
بوده ايم . شايد گاهی هم به ندرت نوع سوم را تجربه کرده باشيم؛ اما کمتر معلمی را می شناسيم که آن را 
ــ چنان که می بايست ــ به شيؤه سقراطی اجرا کرده باشد. روش های ديگری که از آنها نام برديم، در 
مقياسی بسيار اندک مورد توجه قرار گرفته اند اما شايد بتوان ادعا کرد که اگرچه دست کم پنج روش 
اخير تدريس سنتی در زمرٔه شيوه های مترقی محسوب می شوند ــ که اگر خوب اجرا می شدند، نتايج 
درخشانی به بار می آوردند ــ اّما فاقد يک ويژگی مطلوب اند؛ و آن «هم ياری» دانش آموزان است به 
زبانی ديگر، احساس مسئوليت هريک از آنها در مقابل يادگيری ديگران که امروزه مهمترين رکن در 
روش های جديد آموزش و غرض از آن همان هدف اصلی آموزش، يعنی تربيت شهروند سالم و باورمند 

به آداب و اخالق دينی است.
 تدريس مشارکتی و فّعال: بديهی است که در فرايند تدريس چند فکر بهتر از يک فکر و 
بازدهی گروه بهتر از کار فردی است. برنامه های تدريس مشارکتی از ابتدا بر اين پايه و اساس قرار 
و  پيشرفت  برای  مشارکت  اصل  آنهاست.  يکايک  نفع  به  جامعه  انسانی  نيروی  ارتقای  که  اند  گرفته 
ارتقای همگانی از اين تفکر ناشی شده است که همه با هم بکوشيم و برای پيشبرد همگانی تالش کنيم تا 

از دستاوردهای کوشش همگانی بهره مند شويم.
بنابراين محيط آموزش بايد به محيطی تبديل گردد که همه در آن:

١ــ با هم کار کردن را بياموزند؛
۲ــ دانسته های خود را به جمع هديه کنند؛

۳ــ از دانسته های جمع بهره بگيرند؛
۴ــ به نظر جمع احترام بگذارند؛

۵  ــ موفقيت هر يک از اعضای گروه را موفقيت خود تلقی کنند؛
۶  ــ مسئوليت جمعی خود را بشناسند.

يادگيری مشارکتی(هم ياری): يادگيری مشارکتی بايد بتواند روحئه ايثار، گذشت و همبستگی 
و احساس تعلق به گروه را در افراد ايجاد کند. در اين يادگيری برخالف يادگيری فردی و رقابتی که 

ديگران مانع تلقی می شوند، هريک از افراد گروه، حامی و پشتيبان ديگری است. 



٣٢

اهداف کلی بخش نشانه های ۱ و ۲

الف) اهداف شناختی
١ــ آشنايی و معرفی نشانه های آوايی و ديداری زبان فارسی

٢ــ آشنايی با ساختار جمله های ساده در نثر فارسی
٣ــ آشنايی بيشتر با پديده ها و مسائل و محيط زندگی

۴ــ تقويت و گسترش بيشتر واژگان تازه
۵  ــ زمينه سازی برای نوشتن خالق

۶  ــ آشنايی با اصول و شيوه های مهارت های زبانی
۷ــ آشنايی با نعمت های خدا

ب) اهداف عاطفی
١ــ ايجاد نگرش مثبت نسبت به پديده های زندگی فردی و اجتماعی

٢ــ تقويت نگرش مثبت نسبت به باورها و ارزش ها
۳ــ تقويت نگرش مثبت نسبت به زبان فارسی و کاربرد آن در زندگی

۴ــ تقويت عالقه به کتاب و کتاب خوانی
۵ــ تلطيف احساسات و عواطف نسبت به سروده ها و نوشته های زيبا در زبان فارسی

۶  ــ جلب توجه دانش آموزان به فرهنگ و زبان بومی و ارتباط با زبان فارسی

پ) اهداف مهارتی
۱ــ تقويت مهارت های شفاهی زبان (گوش دادن ــ سخن گفتن، خواندن)

۲ــ توانايی مهارت های کتبی زبان (  نوشتن،نگارش )
۳ــ تقويت دقت در نشانه های زبان فارسی

۴ــ تقويت توانايی انجام فّعالّيت های يادگيری
۵  ــ تقويت توانايی شرکت در فّعالّيت های گروهی و مشارکتی

۶  ــ تقويت توانايی روان خوانی متن های ساده
۷ــ تقويت مهارت های تفکر


