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سخنی با آموزگاران گرامی
خدا را سپاس می گوييم كه به ما توفيق داد تا طراحی، تدوين و توليد كتاب های 
برنامه ی  آموزشی  كارافزارهای  ديگر  و  نوشتاری)  و  خوانداری  (مهارت های  فارسی 
فارسی را بر اساس تازه ترين اهداف و سياست های آموزشی به اجنام برسانيم. اميدوارمي 
آموزش زبان فارسی موجب بهبود و رشد كيفی آموزش و پرورش باشد و هّمت بلند شما 

همكاران تالشگر، افق های تازه ای را فراروی نسل آينده بگشايد.
زير  نكات  به  را  شما  نظر  كتاب،  اين  مطلوب  تدريس  و  آموزش  بهتر  اجرای  برای 

جلب می كنيم:
١ــ در برنامه ی آموزش زبان فارسی به مهارت های چهارگانه ی زبانی و قدرت تفّكر 
و انديشيدن به يك ميزان توّجه شده است. براين اساس محتوای درس فارسی در قالب 
و  تهّيه  نوشتاری)  (مهارت های  كار  كتاب  و  خوانداری)  (مهارت های  فارسی  كتاب  دو 

تدوين شده است.بنابراين تدريس و ياددهی هردو كتاب دارای اهّمّيت است.
٢ــ برای تقويّت خّط حتريری، مترين های رونويسی در كتاب كار پيش بينی شده 
است. بنابراين دادن مشق اضافی يا دفتر مشق، ضرورتی ندارد. درصورت نياز به كار 
بيش تر معلّم می تواند، دفتری با عنوان «دفتر فارسی» تعيني كند تا دانش آموزان، متامی 
درست نويسی،  فّعالّيت های  رونويسی،  خط،  مشق  همچون:  نوشتاری  مهارت های  پاره 

امال، جمله سازی و نگارش را در آن مترين كنند.
خّط  يا  نسخ  خّط  است.  شده  استفاده  خط  نوع  سه  از  فارسی  كتاب های  در  ٣ــ 

خواندنی، دوم خّط حتريری يا خّط نوشتنی و سوم خّط نستعليق يا خّط هنری.
خّط خواندن خّطی است كه در كتاب ها و روزنامه ها استفاده می شود. دانش آموز 
و  كتاب  همني  انتهای  در  شده  معّرفی  كتاب های  در  را  خط  اين  می تواند  كم  دست 
بخش های «بخوان و بينديش» ببيند. خّط حتريری در منت درس آمده است تا دانش آموز 



نياز  ای  جداگانه  آموزش  به  خط  اين  ياددهی  برای  كند.  مترين  را  آن  رونويسی  هنگام 
ندارمي چرا كه هدف اصلی اين است كه دانش آموزان در حني عمل و رونويسی آن را ياد 
بگيرند. خّط نستعليق يا هنری نيز خّطی است كه شعرهای كتاب با آن چاپ شده است 

تا دانش آموزان با ديدن آن، با زيبايی ها و ظرايف آن انس بگيرند.
٤ــ با توّجه به اين كه امروزه در فرايند ياددهی ــ يادگيری، دانش آموز نقش فّعالی 
دارد، توصيه می شود همكاران تا حّد امكان از روش های فّعال و پيشرفته در تدريس و 
آموزش كتاب فارسی بهره بگيرند. ايجاد فرصت های مناسب برای مشاركت دانش آموزان 
خواندن،  گفنت،  سخن  دادن،  گوش  مهارت های  تقويّت  باعث  كالسی،  فّعالّيت های  در 

نوشنت و انديشيدن می شود.
٥ــ با توّجه به اين كه اساس و پايه ی آموزش زبان فارسی بر تفّكر و خّالقّيت استوار 
تفاوت های  نيز  و  جنبه  اين  به  درس  كالس  در  گرامی  همكاران  می رود  انتظار  است، 
باز  و  واگرا  پرسش های  از  است  بهتر  خّالقّيت،  تقويّت  برای  باشند.  داشته  توّجه  فردی 
دوری  پيشداوری  از  آموز؛  دانش  خّالق  و  ابداعی  پاسخ های  در  و  گردد  استفاده  پاسخ، 

شود تا مانع پرورش و شكوفايی گفتار و نوشتار خّالق آنان نشود.
آغاز  در  بهتراست  حتصيلی،  سال  طول  در  فارسی  زبان  بهبودآموزش  برای  ٦ــ 
سال، جلساتی با اوليای دانش آموزان برگزار شود و نحوه ی كار با كتاب های فارسی به 
آنان توضيح داده شود.اين كارموجب آگاهی بيش ترخانواده ها از رويكردها، روش ها و 

ساختار كتاب می شود و در نتيجه تعامل بني مدرسه و خانواده را ارتقا می بخشد.
می رود  انتظار  دارد،  دستورالعمل  و  راهنما  به  نياز  برنامه،  هر  مناسب  اجرای  ٧ــ 
همكاران محترم در كلّيه ی مراحل تدريس از مطالب كتاب راهنمای معلّم و كارافزارهای 

آموزشی فارسی به خوبی استفاده كنند.
فارسی  كتاب  محتوای  از  پشتيبانی  برای  فارسی  درس  آموزشی  كارافزارهای  ٨ــ 



و  حتكيم  تسهيل،  موجب  تدريس  درحني  آن  اجزای  كارگيری  به  است،  شده  تهّيه 
غنی سازی آموزش و يادگيری زبان فارسی می شود.

٩ــ درس«آزاد» فرصتی مناسب برای معلّم و دانش آموزان است تا در محيط كالس 
و با آرامش، باهم نوشنت و كار جمعی را مترين كنند. نوشنت درس آزاد به شما كمك 
می كند تا مفاهيم و مطالب ضروری متناسب با منطقه ی خود را با درنظر گرفنت فصول 
تا  می دهد  فرصت  شما  به  كتاب  پذيری  انعطاف  اين  كنيد.  طرح  درس  كالس  در  كتاب 
كمبودهای احتمالی را جبران كرده، در برنامه ريزی درسی و تأليف بخشی از محتوای 

كتاب، مشاركت داشته باشيد.
١٠ــ در ارزشيابی از اين كتاب ها به مهارت های چهارگانه ی زبانی، تفّكر و قدرت 
يا  ماه   های پايان  ارزشيابی  در  و  شود  توّجه  حتصيلی  سال  درطول  آموزان  دانش  حتليل 
مورد  عملی،  فّعالّيت های  عنوان  به  نوشتاری  و  خوانداری  مهارت های  نيز  نوبت  پايان 

توجه قرار گيرد.
١١ــ از آن جا كه هدف اصلی كتاب فارسی (مهارت های خوانداری) تقويّت مهارت 
عزيز  آموزان  دانش  می شود  پيشنهاد  است،  تفّكر  و  خواندن  گفنت،  سخن  دادن،  گوش 
توانايی های  پرورش  برای  تری  بيش  فرصت  تا  ننويسند  كتاب  اين  در  را  سؤاالت  پاسخ 

گفتاری فراهم گردد. 
١٢ــ ويژگی تلفيق آموخته ها و مفاهيم يادگيری ايجاب می كند تا در آموزش زبان 
مفاهيم  از  بسياری  سبب،  همني  به  شود.  توّجه  نيز  درسی  كتاب های  ديگر  به  فارسی 
اجتماعی، هنری، دينی، علمی  و حّتی رياضی در كتاب فارسی با استفاده از شيوه های 

قّصه و شعر ارائه شده است.
ما  گام های  پشتوانه ی  همواره  ارجمند،  همكاران  شما  ارزنده ی  رهنمودهای 

خواهد بود.
گروه زبان و ادبّيات فارسی


