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مقّدمه
خدای مهربان را سپاس می گوىیم كه در پی جهش به سوی حتّول بنیادىن و تغییر نگرش ها در قلمرو آموزش و 
پرورش، توانستیم با تكیه بر مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و نیز توّجه به چهار چوب برنامه ی درسی ملّی، به بازنگری برنامه ی 
درسی فارسی و باز تولید محتوای درس فارسی بپردازمى و كار تهیه، سازماندهی و طّراحی ساختار و محتوای كتاب 
درسی و دىگر مواّد بسته ی آموزشی را به فرجام برسانیم. امیدوارمى آموزش اىن برنامه، سبب شكوفاىی استعدادهای 

نوآموزان و رشد و بهبود فراىند آموزش عمومی میهن اسالمی گردد.
برنامه ی زبان آموزی دوره ی دبستان و به طور خاص، كتاب فارسی »بخوانیم و بنوىسیم« پاىه ی اّول، كه حدود ىك 
دهه در چرخه ی آموزش رسمی كشور حضور داشت؛ اىنك بر بنیاد ىافته ها و اندوخته های كارشناسان و جتربه های 
علمی و آموزشی همكاران و صاحب نظران تعلیم و تربیت سراسر اىران عزىز، فرصت تولّد دوباره ىافت؛ به همنی سبب از 
فرصت فرخنده ی فراهم آمده، استقبال كردمى و كوشیده امى با بهره گیری از دىدگاه های مختلف و كاربست نیكوترىن 

آن ها، در همه ی عناصر ساختاری و محتواىی برنامه، بازنگری و اصالحات و تغییرات باىسته؛ صورت گیرد.
توّجه به نیازهای كودكان عزىز و رعاىت واژگان پاىه ی زبان آموزان، متناسب با میزان درك و درىافت آنان، و نیز 

درخواست های آموزگاران گرامی، در متام فراز و فرودهای اىن تغییرات، پیش روی ما بوده است.
ـ ىادگیری و بهبود آموزش و بهره وری نیكوتر، توّجه شما همكاران ارجمند را به نكات  برای كمك به فراىند ىاددهیـ 

زىر، جلب می كنیم:
1ــ محتوای برنامه ی زبان آموزی دوره ی دبستان، با توّجه به مهارت های زبان، در  دو پهنه سازماندهی شده است:

الف( »كتاب فارسی« )مهارت خواندن( ب( كتاب كار فارسی )مهارت نوشنت( كتاب مهارت خواندن در آموزش بر 
روش كلّی و كتاب مهارت نوشنت، بر روش جزئی تأكید دارد اّما با توّجه به نگاه تلفیقی، در مراحلی از آموزش به فراخور 

محتوا، به هر دو روش توّجه شده است.
2ــ اىن برنامه بر پاىه ی مهارت های گفتاری )گوش  دادن، سخن گفنت، خواندن، تفّكر و استدالل( و مهارت های 

نوشتاری )دست ورزی، رونوىسی، كلمه نوىسی، جمله نوىسی، بندنوىسی و امال و …( سازمان دهی شده است.
3ــ كتاب فارسی مهارت خواندن، با نگاره آغاز شده است؛ اىن بدان معناست كه گام نخست در آموزش زبان، 
پرورش سواد بصری به همراه رشد سواد شنیداری است كه با دست ورزی هاىی همراه شده است. در پی تقوىت چشم 
و گوش و ماهیچه های دست و رشد تواناىی های فراگیران، آموزش نشانه های خّطی زبان آغاز می شود. دانش آموزان 
پس از آشناىی با شكل نوشتاری نشانه ها و كلمه ها، در كتاب كار از منونه ی حترىری آن ها، بازنوىسی و منونه برداری 
می كنند. برای پوىاتر كردن آموزش و ژرفا بخشی و ماندگارسازی آموخته ها، توصیه می شود از روش های فّعال،  مشاركتی 
ـ ىادگیری،   و همیاری استفاده شود تا دانش آموزان، برای شكوفاىی تفّكر و پرورش استعدادهای خود در جرىان ىاددهیـ 

نقش اثر بخش تری داشته باشند.
4ــ برای تقوىت تواناىی خوانانوىسی و خّط خوش دانش آموزان، در سازماندهی محتوا، سه نوع خط به كار گرفته 

شده است:
الف( خّط خوانداری كه سرمشق خواندن شاگردان است و همان خّطی است كه معموالً همه ی كتاب های كودكان 

به آن خط نوشته و چاپ می شود.



ب( خّط نوشتاری كه سرمشق نوشنت دانش آموزان است و خّطی است كه منت درس ها با آن نوشته شده است. 
مبنای بهره گیری از خّط نوشتاری ىا حترىری، مشق نظری، دست ورزی و مترىن عملی دانش آموزان است، اىن كار با 

الگوپذىری از روی كتاب و مترىن و تكرار میّسر می شود.
پ( خّط نستعلیق ساده ىا شبه نستعلیق، فقط در شعرها) با هم بخوانیم( با هدف آشناىی چشم نوآموزان با جلوه ای 

از هنر خوش نوىسی فرهنگ اىرانی و پرورش حّس زىباىی شناسی، به كار گرفته شده است. 
5  ــ برای آشناىی دانش آموزان عزىز با خّط خوش و زىبانوىسی و پرورش سواد دىداری، برخی از واژه ها در منت درس 

)بخش سوم(، به هر دو شكل )خِطّ خواندن و خِطّ نوشنت(، نوشته شده است؛ مانند فجر و فجر .
الزم است آموزگاران گرامی در آموزش، به اىن دو شكل نوشتاری اشاره كنند اّما در ارزش ىابی درس امال، آن چه باىد 
مورد توّجه باشد، درست نوىسی شكل امالىی كلمات است، نه نوع خّط آن ها، بنابراىن، امالی كلمه ی فتح و فحت، هر دو 

صحیح است.
6  ــ ىكی از درس های كتاب، »درس آزاد« است. تهّیه ی محتوای مناسب برای اىن درس، به عهده ی معلّمان محترم 
و دانش آموزان عزىز گذاشته شده است تا با توّجه به نیازهای منطقه ای، ضرورت های فرهنگی و آداب و رسوم محلّی، 

به تولید آن اقدام مناىند. رعاىت عناصر ساختاری درس و هماهنگی با دىگر درس ها، الزم است.
7ــ در پاىان بخش دوم و سوم، »روان خوانی« آمده است. در تهیه و تدوىن و گزىنش واژگان اىن منت ها به میزان 
پیشرفت زبان آموزی دانش آموزان، با دّقت فراوان، توّجه شده است؛ از اىن رو، تكرار و مترىن در خوانش اىن منت ها، به 

رشد مهارت خواندن و پرورش تواناىی درك آنان كمك خواهد كرد.
8  ــ برای اىجاد هماهنگی بیش تر در زمینه ی خوانش صحیح اشعار و منت های كتاب به زبان فارسی معیار، لوح 
فشرده ی كتاب گوىا، آماده شده است، بهره گیری از اىن ابزار، سبب تقوىت قّوه ی شنیداری و پرورش ذوق و اىجاد تنّوع 

و نشاط در فراگیران خواهد شد.
9ــ ارزش ىابی توصیفی، فرصت مناسبی را برای شناساىی دقیق تواناىی و استعدادهای فراگیران فراهم می  آورد. 
برای بهره گیری كاراتر از اىن شیوه، الزم است از آغاز سال ابزارهای مناسب، همچون آزمون های عملكردی، كار پوشه ها 

و سیاهه ی رفتار تهّیه گردد تا بازخوردهای توصیفی، به هنگام و به جاىگاه ثبت و ارائه گردد.
10ــ با توّجه به اىن كه سازمان دهی محتواىی و برنامه رىزی آموزش زبان، بر بنیاد نیازهای دانش آموزان و قابلیت 
ذهنی و تواناىی زبانی آنان و با تكیه بر مبنای علمی و جتربه های كارشناسانه، صورت پذىرفته است، الزم است آموزگاران 
گرامی و اولیای محترم مدارس به كتاب درسی و رعاىت برنامه های آموزشی آن، پای بند باشند و از حتمیل كتاب های 

كمك درسی به فرزندان عزىز، خودداری فرماىند.
11ــ برای گسترش فرهنگ مطالعه و پرورش روحّیه ی كتاب خوانی، به معلّمان عزىز، توصیه می شود به گونه ای 

برنامه رىزی كنند كه در هر فّعالّیت »كتاب خوانی«، ىك كتاب مناسب با اىن گروه سّنی، در كالس خوانده شود.
12ــ جمله های كوتاه، گوىا و پرماىه كه در پیشانی بخش ها گنجانده شده است، اگرچه با زبان آموزی، پیوندی 
مستقیم ندارد اّما از دىد محتواىی كامالً با آموزه های فرهنگی ــ تربیتی و اهداف آموزشی كتاب، درآمیخته و آگاهانه 
انتخاب شده اند؛ بنابراىن الزم است آموزگاران محترم با درنگ در پیام آن عبارات، زمینه ی گفت وگوی دانش آموزان را 

نیز فراهم آورند.
13ــ برنامه ی زمان بندی آموزش اىن كتاب، فقط برای هماهنگی بیش تر و اىجاد هم نواىی در جرىان آموزش عمومی 
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كشور، تهّیه و تدوىن شده است و جنبه ی پیشنهادی دارد، به همنی سبب در مناطق مختلف، با توّجه به شراىط آب 
و هواىی و بافت اقلیمی، به تشخیص كارشناسان آموزش ابتداىی استان ها و هماهنگی با دفتر برنامه رىزی و تألیف 

كتاب های درسی قابل انعطاف  و تغییرپذىر است.
اىن كتاب در سال حتصیلی 90ــ1389 طی چندىن جلسه، با حضور كارشناسان، صاحب نظران، آموزگاران و جمعی 
از مؤلّفان گرامی، به سامان فرجامنی خود رسید و بدىن سان، سازماندهی گردىد. از همه ی اىن بزرگواران كه با تعّهد و 
دلسوزی در مباحث آموزشی و محتواىی جلسات كارشناسی، حضوری اثرگذار داشته اند، صمیمانه سپاس گزارمى و نیز 

چشم به راه دىدگاه های ارزنده ی شما خواننده ی ارجمند هستیم.

برنامه ی پیشنهادی آموزش کتاب فارسی
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