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سخنی با آموزگاران گرامی

بنيادين  مهربان را سپاس می گوييم که در پی جهش به سوی تحّول  پروردگار 
و تغيير نگرش ها در قلمرو آموزش و پرورش، توانستيم با تکيه بر مبانی تعليم و تربيت 
اسالمی و نيز توّجه به چهار چوب برنامه ی درسی مّلی، به بازنگری برنامه ی درسی و 
باز توليد محتوای درس فارسی بپردازيم و کار تهّيه، طّراحی و سازماندهی ساختار و 
محتوای کتاب درسی و ديگر کارافزارهای آموزشی را به فرجام برسانيم.  اميدواريم 
فرايند  بهبود  و  رشد  و  نوآموزان  استعدادهای  شکوفايی  سبب  برنامه،  اين  آموزش 

آموزش عمومی ميهن عزيزمان گردد. 
يافته ها  بنياد  بر  فارسی،  کتاب  به ويژه،  و  دبستان  دوره ی  آموزی  زبان  برنامه ی 
صاحب نظران  و  همکاران  آموزشی  و  علمی  تجربه های  و  کارشناسان  اندوخته های  و 
تعليم و تربيت سراسر ايران عزيز، فرصت توّلد دوباره يافت؛ به همين سبب از فرصت 
فرخنده ی فراهم آمده، استقبال کرده، کوشيده ايم با بهره گيری از ديدگاه های مختلف و 
کاربست نيکوترين آن ها، در همه ی عناصر ساختاری و محتوايی برنامه، اصالحات و 

تغييرات بايسته را در کتاب درسی به کار گيريم. 
توّجه به نيازهای کودکان عزيز و رعايت واژگان پايه ی زبان آموزان، متناسب 
با رشد ذهنی، ميزان درک و دريافت آنان و نيز درخواست های آموزگاران گرامی، در 

تمام فراز و فرودهای اين تغييرات، پيش روی ما بوده است. 
نيکوتر،  بهره وری  و  آموزش  بهبود  و  يادگيری  ياددهی   فرايند  به  کمک  برای 

توّجه شما همکاران ارجمند رابه نکات زيرجلب می کنيم:
۱ــ در برنامه ی آموزش زبان فارسی به مهارت های چهارگانه ی زبانی و قدرت 
تفّکر و انديشيدن به  يک ميزان توجه شده است.  براين اساس محتوای درس فارسی 
در قالب دو کتاب فارسی (مهارت های خوانداری) و کتاب کار (مهارت های نوشتاری) 
تهّيه و سازماندهی شده است. بنابراين تدريس و ياددهی هر دو کتاب و همزمانی اين 

کار، اهمّيت ويژه ای دارد. 
پيش بينی  کار  کتاب  در  رونويسی  تمرين های  تحريری،  خّط  تقوّيت  برای  ۲ــ 
شده است. بنابراين دادن مشق اضافی يا دفتر مشق، ضرورتی ندارد. در صورت نياز 
کنند  تعيين  عنوان «دفترفارسی»  با  دفتری  می توانند  محترم  همکاران  تر،  بيش  کار  به 



رونويسی،  خط،  مشق  همچون:  نوشتاری  مهارت های  پاره  تمامی   دانش آموزان،  تا 
گسترش کلمات، فعاليت های درست نويسی و امال، جمله سازی، نگارش و انشا را در 

آن تمرين کنند. 
۳ــ در کتاب های فارسی از سه نوع خط استفاده شده است، اّول خّط نسخ يا 
خّط خواندنی، دوم خّط تحريری يا خّط نوشتنی و سوم خّط نستعليق يا خّط هنری. 
خّط  گيرد،  قرار  نوشتاری  و  ديداری  تقليد  و  توّجه  مورد  بايد  کتاب  دراين  آن چه  اما 

تحريری است. 
خّط تحريری در متن درس آمده است تا دانش آموزان عزيز، هنگام رونويسی 
آن را تمرين کنند. هدف اصلی اين است که دانش آموزان درهنگام رونويسی از راه 

تمرين و تکرار و مشق نظری آن را ياد بگيرند. 
اماليی  آموخته های  از  ارزشيابی  هنگام  خط  نوع  به کارگيری  در  مهم  نکته ی 
شکل  نويسی  درست  بر  امال  در  ارجمند  معلّمان  است  الزم  که  است  امال  درس  و 
نوشتاری کلمات، تکيه و تأکيد نمايند. بنابراين، نوشتن امال به خّط نسخ يا تحريری از 

ارزش آن نخواهد کاست. 
نقش  دانش آموز  يادگيری،  ياددهی  درفرآيند  امروزه  که  اين  به  توّجه  با  ۴ــ 
پيشرفته  و  فّعال  روش های  از  امکان  حّد  تا  همکاران  می شود  توصيه  دارد،  فّعالی 
برای  مناسب  فرصت های  ايجاد  بگيرند.  بهره  فارسی  کتاب  آموزش  و  تدريس  در 
مشارکت دانش آموزان در فعالّيت های کالسی باعث تقويت مهارت های گوش دادن، 

سخن گفتن، خواندن، نوشتن و انديشيدن می شود. 
۵ــ با توّجه به اين که اساس و پايه ی آموزش زبان فارسی بر تفّکر و خّالقّيت 
نيز  و  جنبه  اين  به  درس  کالس  در  گرامی   همکاران  می رود  انتظار  است،  استوار 
تفاوت های فردی توجه داشته باشند. برای تقوّيت خّالقّيت بهتر است از پرسش های 
از  دانش آموز،  خّالق  و  ابداعی  پاسخ های  در  و  گردد  استفاده  بازپاسخ،  و  واگرا 
پيش داوری دوری شود تا مانع پرورش و شکوفايی گفتار و نوشتار خّالق آنان نشود. 
۶ــ برای بهبود آموزش زبان فارسی در طول سال تحصيلی، بهتر است در آغاز 
سال، جلساتی با اوليای دانش آموزان برگزار شود و نحوه ی کار با کتاب های فارسی به 
آنان توضيح داده شود. اين کار موجب آگاهی بيش تر خانواده ها ازرويکردها، روش ها 

و ساختار کتاب می شود و در نتيجه تعامل بين مدرسه و خانواده را ارتقا می بخشد. 



انتظار  دارد،  دستورالمعل  و  راهنما  به  نياز  عمل  هر  انجام  که  آن جا  از  ۷ــ 
و  معّلم  راهنمای  کتاب  مطالب  از  تدريس  مراحل  درکليه ی  محترم  همکاران  می رود 

کارافزارهای آموزشی فارسی به خوبی استفاده کنند. 
کتاب  محتوای  از  پشتيبانی  برای  فارسی  درس  آموزشی  کارافزارهای   ۸   ــ 
تسهيل،  موجب  تدريس  حين  در  آن  اجزای  کارگيری  به  و  است  شده  تهّيه  فارسی 

تحکيم و غنی سازی آموزش و يادگيری زبان فارسی می شود. 
۹ــ درس «آزاد» فرصتی مناسب برای معّلم و دانش آموزان است تا در محيط 
کمک  شما  به  آزاد  درس  نوشتن  کنند.  تمرين  را  نوشتن  هم  با  آرامش،  با  و  کالس 
می کند تا مفاهيم و مطالب ضروری متناسب با منطقه ی خود را با در نظرگرفتن فصول 
کتاب در کالس درس طرح کنيد. اين انعطاف پذيری کتاب به شما فرصت می دهد تا 
کمبودهای احتمالی را جبران کرده، در برنامه ريزی درسی و تأليف بخشی از محتوای 

کتاب، مشارکت داشته باشيد. 
و  تفّکر  زبانی،  چهارگانه ی  به مهارت های  کتاب ها  ازاين  درارزشيابی  ۱۰ــ 
قدرت تحليل دانش آموزان در طول سال تحصيلی توّجه شود و در امتحانات رسمی 
فّعالّيت های  به عنوان  نوشتاری  و  خوانداری  مهارت های  نيز  نوبت  پايان  يا  ماه  پايان 

عملی، مورد توّجه قرار گيرد. 
ـ)  ـّ ۱۱ــ معّلمان گرامی در ارزشيابی درس امال، توّجه داشته باشند که تشديد (ـ

در شيوه نامه ی جديد اماليی، جايگاه و ارزش اماليی ندارد.
آموزش  در  تا  می کند  ايجاب  يادگيری  مفاهيم  و  آموخته ها  تلفيق  ويژگی  ۱۲ــ 
از  بسياری  سبب،  همين  به  شود.  توّجه  نيز  درسی  کتاب های  ديگر  به  فارسی  زبان 
مفاهيم اجتماعی، هنری، دينی، علمی  و حّتی رياضی در کتاب فارسی با استفاده از 
چنين  تمرين ها  از  برخی  کتاب  اين  در  و  است  گرديده  ارائه  شعر  و  قّصه  شيوه های 

ويژگی هايی دارند. 
ما  گام های  پشتوانه ی  همواره  ارجمند،  همکاران  شما  ارزنده ی  رهنمودهای 
و سبب استواری کتاب های درسی بوده است، اکنون نيز، چشم به راه پيشنهادها و 

نوانديشی های شما هستيم.

گروه زبان وادب فارسی  
دفتر تأليف کتاب های درسی ابتدايی و متوسطه نظری


