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مقّدمه
سخنى با دبىران گرامی

پروردگار مهربان را سپاس مى گوىىم که در ساىه ى لطف و رحمتش به ما توان و زمان داد تا 
ـ تربىتى،  بتوانىم کتاب فارسى سال سوم راهنماىى را در ادامه ی برنامه ى جدىد و بر بنىاد روىکرد فرهنگىـ 

بدىن سان فراپىش نهىم
ـ اسالمى  اصول حاکم بر جهت گىرى ها و خط مشى هاى دفتر برنامه رىزى و تأکىد بر هوّىت اىرانىـ 
و بهره گىرى از توانمندى ها و مشارکت و همراهى دبىران ارجمند استان ها، پشتوانه اى بود تا اىن کار 

نوپدىد با پىکره اى تازه و ساختارى سنجىده به سامان برسد
فارسى دوره ى راهنماىى، با تکىه بر آموزش مهارت هاى اصلى زبان و توّجه به مهارت تفّکر 
و اندىشىدن، نقد و تحلىل از دىد پىوستارى و برنامه رىزى تألىف، دنباله ى همان زنجىره اى است که از 

پاىه ى اّول دبستان با کتاب هاى فارسى »بخوانىم« و »بنوىسىم« آغاز شده است
پژوهش هاى  و  مطالعات  درسى،  برنامه ى  راهنماى  پاىه ى  بر  کتاب  آموزشى  و  علمى  بنىاد 
زبان آموزى، تجربه هاى اندوخته از دوره ى پنج ساله ى ابتداىى و دىدگاه هاى صاحب نظران قلمرو تعلىم 

و تربىت، استوار است
براى آن که آموزِش اىن کتاب به شىوه اى روشمند و دقىق و بر پاىه ى اصول تألىف، روىکردها و 

اهداف آموزشى به اجرا درآىد، باىسته است همکاران ارجمند به نکات زىر، توجه کنند:
1ــ فارسی راهنماىی براساس برنامه ای مدّون و مصّوب تألىف شده است بنابراىن مطالعه ی 
دقىق کتاب »راهنمای معلم«، اطالعات گسترده ای را در اىن زمىنه در اختىار دبىران گرامی قرار می دهد 

و روش ها و الگوهای مناسب آموزشی و ارزش ىابی را نىز مشّخص می سازد
2ــ روىکرد آموزشى کتاب، روىکرد مشارکتى و فّعال است؛ بنابراىن در طّراحى شىوه هاى جدىد 
آموزشى، استفاده از روش هاى همىارى و بحث گروهى توصىه مى شود شرکت فّعاالنه ى دانش آموزان 
در فراىند ىاددهى ــ ىادگىرى، کالس را زنده، فّعال و با نشاط و آموزش را پوىاتر و ىادگىرى را ژرف تر 

و ماناتر مى سازد
3ــ نکته ى مهم در تألىف و تدوىن کتاب هاى فارسى راهنماىى سىر از زبان و ادبىات امروز 
به دىروز است در فارسى اّول راهنماىى، ادبىات امروز، پررنگ تر نماىانده شده است و در اىن کتاب 

تالش ما بر اىن بوده است که به تدرىج به سوى ادبّىات کهن گام بردارىم
٤ــ هر درس اىن کتاب در دو بخش »خواندن« و »نوشتن« به تقوىت مهارت هاى زبانى و ادبى 



مى پردازد و با کتاب هاى بخوانىم و بنوىسىم دوره ى ابتداىى و فارسى اّول و دوم راهنماىى پىوستگى دارد 
به همىن سبب دبىران گرامى مى باىد از مباحث و محتواى آموزشى پاىه های پىشىن کاماًل آگاه باشند

٥ ــ بخش »نوشتن« تمرىنى براى تثبىت و تقوىت آموزه های بخش »خواندن« است آموزش اىن دو 
بخش پا به پاى هم صورت مى گىرد تا »مهارت هاى کتبى« به تناسب »مهارت هاى شفاهى« پىشرفت کند

دانش آموز  روانى  و  ذهنى  خستگى  و  معلومات  انباشت  به  که  اضافى  مطالب  بىان  از  ٦ ــ 
منجر   می شود، باىد پرهىز کرد رعاىت اىن موضوع به وىژه در نکته هاى زبانى و ادبى، بسىار ضروری 
است مباحث دستورى و نگارشى در سال هاى آىنده گسترده تر و دقىق تر مطرح خواهد شد؛ بنابراىن به 

همان اندازه و محدوده ى کتاب باىد بسنده کرد
٧ــ نکته هاى زبانى و ادبى برگرفته از متن درس است و پىوستگى زىادى با محتوا دارد و به درک 

و فهم درس کمک مى کند؛ بنابراىن »متن محورى« در آموزش اىن نکات، از اصول اساسى است
٨ ــ شماره اى که در پاىان پرسش هاى خودارزىابى مى آىد، نشان مى دهد که گروه ها با راهنماىى 

معّلم مى توانند سؤاالت دىگرى نىز طرح کنند و به طور شفاهى به آن پاسخ دهند
9ــ درس »آزاد« فرصتى مناسب براى مشارکت دانش آموزان و دبىران در تألىف کتاب است 
طرح موضوعاتى متناسب با عنوان و محتواى فصل در حوزه ى فرهنگ و زبان و آداب محّلى، نىازهاى 

وىژه ى دانش آموزان و ناگفته هاى کتاب، در اىن قسمت پىشنهاد مى شود
1ــ از فّعالّىت هاى بخش »کار گروهى« که مربوط به قلمرو مهارت هاى گفتارى زبان است، 

تنها دو مورد به دل خواه، باىد از سوى گروه هاى دانش آموزى بررسی و پاسخ داده شود
11ــ فّعالّىت هاى بخش نوشتن باىد در دفتر و ترجىحًا به صورت گروهى در کالس انجام گىرد

12ــ روان خوانى ها، شعرخوانى ها و حکاىات، با هدف پرورش مهارت خواندن، اىجاد انگىزه، 
التذاذ ادبى و تنّوع، در کتاب گنجانده شده است 

13ــ براى هر درس امال و انشا نکاتی بىان شده است پىش از پرداختن به امال و انشا باىد به 
آموزش و تأکىد بر به کارگىرى آن ها توّجه شود هم چنىن، موضوع انشا در هر فصل با عنوان و محتواى 

درس هاى همان فصل باىد هم خوانى داشته باشد
1٤ــ در ارزش ىابى به همه ى مهارت هاى زبانى و ادبى به ىک مىزان توّجه شود

1٥ــ همه ى عناصر محتواىى کتاب، بر پاىه ی اصول علم برنامه رىزى، به صورت ىک پارچه و درهم تنىده 
سازماندهى شده است از اىن رو، آموزش اىن کتاب باىد، تنها به ىک دبىر واگذار شود

اهداف  بنىادی ترىن  از  ىکی  پژوهش  و  کتاب خوانی  مطالعه،  فرهنگ  و گسترش  تقوىت  1٦ــ 



عناصری همچون مطالعه و پژوهش، روان خوانی،  برنامه ی درسی فارسی و سازمان دهی محتواىی است
پرسش های تحلىل و تفکر و فهرست کتاب های مناسب به همىن منظور گنجانده شده است انتظار می رود 

دبىران گرامی برای پرورش اىن مهارت و فرهنگ سازی مناسب، تالش کنند
بررسى کتاب،  نقد و  ــ گروه هاى آموزشى سراسر کشور در گزىنش متون و هماىش هاى  ٭ 
حضور فّعال داشته اند، در همىن جا از دبىران همه ى مناطق کشور که با گروه هاى آموزشى همکارى 

داشته اند، صمىمانه تشّکر و قدردانى مى شود
تغىىر  سبب  به  کتاب،  تألىف  فراىند  و  کشورى  هماىش هاى  برگزارى  و  برنامه رىزى  طول  در 
سرگروه هاى آموزشى از سوى سازمان هاى محترم آموزش و پرورش در برخى از استان ها نماىندگان 

مختلفى همکارى کرده اند که اسامى همه ى اىن عزىزان، درپى مى آىد:
 اسماعىل رحىم زاده آوانسر )استان آذرباىجان غربى(، محّمدحسىن غالمى سراى )استان آذرباىجان 
شرقى(، اکبر حسىن پور )استان اردبىل(، صادق عبدالتاجدىنی )استان اصفهان(، آىت اله رحمتی خومانی 
)استان اىالم(، محّمدرضا احمدى )استان بوشهر(، علىرضا چنگىزى )شهر تهران(، اکرم تعالی خواری 
)شهرستان هاى تهران(، محّمد اسماعىل سعىدى بروجنى )چهارمحال و بختىارى(، جواد فاتحى )استان 
)استان خراسان شمالى(، زهرا راستگو)استان خراسان جنوبى(،  خراسان رضوى(، ىوسف جان پرور 
سىدعىسٰی موسوی )استان خوزستان(، حمىدرضا نورى )استان زنجان(، نادر افشار )استان سمنان(، 
علی اکبر شىخی )استان سىستان و بلوچستان(، زّرىن تاج ارجمند اىنالو )استان فارس(، نسرىن حاج شعبانىان 
)استان قزوىن(، محّمدابراهىم خسروبگی )استان قم(، کمال حسىنى )استان کردستان(، محمود حسىنعلى زاده 
و مسعود علی پور )استان کرمان(، اسداله عبدالمحمدی )استان کرمانشاه(، سىد محسن محناىی موردراز 
)استان کهگىلوىه و بوىراحمد(، اعظم الهی چترودی و نسرىن اسدىان مىالی )استان گلستان(، دکتر آسىه 
فقىه پرشکوهى و موسى انصارى فر )استان گىالن(، على فرج الّلهى )استان لرستان(، علىرضا نّجار زاده 
)استان مازندران(، غالم عّباس عارف )استان مرکزى(، حمىد پوىافر و فرخنده  مقصودى )استان هرمزگان(، 

فرهاد نظرى )استان همدان(، عباسعلی شاهدی علی آباد )استان ىزد( 
نظرات سازنده و ارزنده ی صاحبان فکر و فرهنگ و دبىران دلسوز و فرهىخته، راهگشا و راهنما 

و کمال بخش برنامه ی درسی و کتاب فارسی خواهد بود
گروه زبان و ادبّىات فارسى
دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىی و متوسطه نظری
Literature - dept.talif.sch.ir نشانى پاىگاه گروه زبان و ادبّىات فارسى: 
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