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سخنی با  آموزگاران گرامی

و آموزش و پرورش، و استقرار  نيادين و تغيير نگرش ها در قلم پروردگار مهربان را سپاس می گوييم كه در پی جهش به سوی حتول 
انستيم ب تكيه بر مبانی تعليم و تربيت اسالمی و نيز توجه به چهارچوب برنامه ی درسی ملی، به بازنگری برنامه ی  پايه ی ششم ابتدايی، ت
ر كارافزارهای  اب درسی و دي احی و سازماندهی ساختار و محتوای ك رسی بپردازمي و كار تهيه، ط س ف درسی و توليد محتوای د

انيم.  آموزشی را به فرجام بر
رمي آموزش اين برنامه، سبب شكوفايی استعدادهای نوآموزان و آينده سازان ايراِن اسالمی و رشد و بهبود فرايند آموزشِ  اميدو

عمومی ميهن عزيزمان گردد. 
ر سوی،  ی دهد و از دي ي فرهنگی ما را سامان  يی ه ز س ّيّت بسيار ارجمندی دارد. چون  يگاه و اه     ج

           
رهنگ ايران               ل فك و  سی، پيام آورِ شكوه و ج درس فا
ر گوارا و روح پرور، مايه ور است: سرچشمه  زالِل معارِف باورشناختی دين اسالم و بن مايه های  بشخ و  علم و ادب فارسی، همواره از 

فرهنگی . 
..، حكيمان الهی و  ن آسماِن فرهنگ و ادب، همچون فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ، مالصدرا  و خش بزرگان و ستارگان 
ه همني سبب است كه  ده است و  و آبشخور بارور و سيراب  انسان های فرهنگ مند و دي باوری بود اند كه رگ رگ وجودشان از آن 
ن و عاملان، روايتگرِ معارِف قرآنی و ظرايفِ حكمی زبان فارسی است. زبان فارسی، روح ملت و جان مايه ی وحدت آفرين  آثار اين اديب

ايرانيان، در سراسر عالم است.
ی ايران»، رويكرد شكوفايی  ، مبتنی بر «برنامه ی درسی ملی جمهوری اسال نداری فارسی پايه ی شش هارت ها خو  كتاب 
قت و خالق) و نيز  ود، خلق، خ نه ( ر پنج گانه (علم، اميان، اخالق عمل و تفكر) و جلوه ها آن در چهار پ فطرت الهی و با توجّه به عنا

دهی و تأليف شده است. ی دوره ی ابتدايی»، سازما رنامه ی درسی فار بر پايه ی چهارچوب «
 ، وزش محتوای اين كتاب، به فراخورِ شأن و جايگاه درس فارسی و همسو با اصو و اهداف برنامه و انتظارات مؤلفا برای آنكه آ

اجنام گيرد؛ توجّه به نكات زير، ضروری است:
ـ تربيتی است. ١. رويكرد عام تدوين و سازماندهی محتوا و تأليف كتاب، شكوفايی فطرت با تكيه بر نگرش فرهنگیـ 

٢. رويكرد خاّص آموزشی بر مهارت آموزی يا آموزش مهارت های زبانی و فرا زبانی، استوار است، به همني روی، هم زمان به 
مهارت های خوانداری و نوشتاری و نيز مهارت های فرازبانی (تفكر، نقد و حتليل) پرداخته امي.

ت است.  ن ب سوی ادبيّ بستان ت پايه ی ششم، حركتی از زب ّل  هت گيری زبان آموزی از ا ٣. برپايه ی برنامه ی درسی فارسی، 
يز در خدمت آموزش و يادگيری نشانه های زبانی است، هرچه از پلكان زبان آموزی  بستان، همه  ليل است كه درفارسی اوّل  مني  به 
ـ ادبی آن افزوده می شود يعنی در پايه ی اوّل، زبان خود موضوع و هدف آموزش بوده است، ولی در پاي های  يم، به بار فرهنگیـ  باالتر می آ
م علوم گوناگون. همني مسئل سبب شده است كتاب فارسی  ثل ششم زبان، گذرگاهی اس برا رفنت به دنيای معانی و مفاه باالتر 

ز از سطح به ژرفا گرايش يابد. م، پرمايه تر و ژرف تر به چش آيد. پس انتظار دارمي نگرش روش آموزشی ن
٤. كتاب فارسی مهارت های خوانداری به قلمرو شفاهی زبان و به بيان ديگر به قلمرو دريافتی يا اداركی زبان مربوط می شود؛ 
يری از ديگر  ِن انتقادی، بهره  ش دا ی ــ يادگيری،عناصر و ريزمهارت های خوانداری (ديدن و گ ر فرايند يادد م است   بنابراين، ال
، حلن كالم، تكيه، مكث و درنگ  در خوانشِ منت  و تقويت خواندِن انتقادی) آموزش  حواّس ظاهری در پرورش ذهن و زبان، رعايت آهن

كر در اليه های زيريِن منت درس و نقد و حتليل وادارد. ند تا زبان آموز را پس ا درك و دريافت درست، به ت داده ش
تاب مهارت های خوانداری، به موضوعِ تقويت فرهنگ مطالعه و كتاب خوانی، پژوهش، انديشه ورزی و پرورش تفكر،  ٥. در تدوين 

ده است. قد و حتليل، توجّه كاف 
هارت های توليدی زبان مربوط  هنه ی  ٦ . كتاب مهارت های نوشتاری به قلمرو نوشتار و منادهای خطی زبان و به ديگر سخن، به 
می شود؛ يعنی در كتاب مهارت های خوانداری فارسی، زبان آموز، اطّالعات و معارف را از طريق منت درس ها و آموزه ها، دريافت می كند 
اه ها  ن ديد رش دامنه ی واژگان و تقويت تفكر و حتليل دانش آموز می شود كه در گفتار و بي و اين كار، سبب پرورش ذهن و زبان،گس
 ، اری فارس هارت های نوش و حضورفعّال در كارهای گروهی و نقد و حتليل شفاهی، قابل مشاهده  ارزشيابی است؛ اّما د كتاب 

آموخته ها در قالب نوشته، منايان می شوند.
٧. كتاب مهارت های نوشتاری: در اصل چهار بخش دارد:

جش و ارزشياب از آموخته های كتاب خوانداری و بر  الف) فعاليت های درس، نخستني مترين های نوشتاری هستند و با هدف س

گرامی آموزگاران آموزگارانبا  آموزگارانبا  سخنی

واستقرار پروردگارمهربانراسپاسمیگوييمكهدرپیجهشبهسویحتوحتولبنيادينوتغييرنگرشهادرقلمروآموزشوپرورش،
برنامهی بازنگری به یملیملّی، درسی برنامهی چهارچوب به توجهتوجهتوجه نيز و اسالمی تربيت و تعليم مبانی بر تكيه با توانستيم، توانستيم، توانستيم ابتدايی ششم پايهی
كارافزارهای ديگر و درسی كتاب محتوای و ساختار سازماندهی و طرطراحی تهيّه، كار و بپردازمي فارسی درس محتوای توليد و درسی

برسانيم.  فرجام به را آموزشی
آموزشِ فراينِد بهبود و رشد و اسالمی ايراِن آيندهسازان و نوآموزان استعدادهای شكوفايی سبب برنامه، اين آموزش اميدوارمي

ميهِنعزيزمانگردد. عمومیِ
سوی،  ديگر از و میدهد سامان را ما فرهنگی هويّت سويی از دارد. چون ارجمندی بسيار اهّميّت و جايگاه ما برای، برای، برای فارسی زباِن

است. فضايل و علوم ديگر يادگيری و آموزش دنيای به رفنت رفنت رفنت  درگاه درگاه
پهنهی فرزانگان و حكيمان آثار جوهره. جوهره. جوهرهی است روزگاران طول در اسالمی ايران فرهنگ و فكر فكر فكر و جالل جالل شكوه آورِ پيام، پيام، پيام فارسی درس
اسالم و بنمايههای دين باورشناختیِ معارِف زالِل است: سرچشمهی روحپرور، مايهور و گوارا آبشخور دو از فارسی، همواره ادب و علم

فرهنگی . 
و الهی فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ، مالصدرا  و...، حكيمان ادب، همچون و فرهنگ آسماِن و ستارگان ستارگان رَخشان بزرگان
كه است سبب همني به و است شده سيراب و آبشخور، بارور دو آن از وجودشان وجودشان وجودشان رگ رگ رگ كه بودهاند دينباوری و فرهنگ مند انسانهای
آفرين وحدت جان مايهی و ملّت فارسی، روح است. زبان فارسی زبان حكمیِ ظرايفِ و قرآنی معارِف عاملان، روايتگرِ و اديبان اين آثار

است. عالم سراسر در، در، در ايرانيان
شكوفايی ايران»، رويكرد اسالمی جمهوری ملّی درسی بر «برنامهی ششم، مبتنی پايهی فارسی خوانداری مهارتهای كتاِب
نيز و) و) و خالق و خلقت، خلقت، خلقت خلق، خلق، خلق پهنه (خود چهار در آن جلوههای و) و) و ) تفكر) تفكر تفكر و تفكر و  عمل، عمل، عمل اخالق، اخالق، اخالق اميان، اميان، اميان پنج گانه (علم عناصر به توجّه با و الهی فطرت

است. شده تأليف و سازماندهی»، سازماندهی»، سازماندهی ابتدايی دورهی فارسی درسی چهارچوب «برنامهی بر پايهی
مؤلفان،  انتظارات و برنامه اهداف و اصول با همسو و فارسی درس جايگاه و شأن فراخورِ به، به، به كتاب اين محتوای آموزش كهآنكهآنكه برای

است: ضروری، ضروری، ضروری زير نكات به گيرد؛ توجّه اجنام
است. ـ تربيتی ـ تربيتیـ  تربيتیـ  فرهنگی نگرش بر تكيه با فطرت شكوفايی، شكوفايی، شكوفايی كتاب تأليف و محتوا سازماندهی و تدوين عام ١. رويكرد

به روی، هم زمان همني است، به فرازبانی، استوار و زبانی مهارتهای آموزش يا آموزیمهارتآموزیمهارتآموزی بر آموزشی خاّص رويكرد .٢
پرداخته) پرداخته) پرداختهامي. حتليل و نقد، نقد، نقد تفكر (تفكر (تفكر فرازبانی مهارتهای نيز و نوشتاری و خوانداری مهارتهای

است.  ادبيّات سوی به زبان از حركتی، حركتی، حركتی ششم پايهی تا دبستان اوّل از آموزیزبانآموزیزبانآموزی جهت، جهت، جهتگيری فارسی درسی برنامهی برپايهی .٣
آموزی زبان پلكان از هرچه، هرچه، هرچه است زبانی نشانههای يادگيری و آموزش خدمت در چيز همه، همه، همه دبستان اوّل درفارسی كه است دليل همني به
پايههای در ولی است، بوده آموزش هدف و موضوع خود زبان، زبان، زبان اوّل پايهی در يعنی. يعنی. يعنی میشود افزوده آن ـ ادبی ـ ادبیـ  ادبیـ  فرهنگی بار به آييم،میآييم،میآييم، باالتر
فارسی كتاب است شده سبب مسئله همني. همني. همني گوناگون علوم و مفاهيم معانی دنيای به رفنت برای است گذرگاهی، گذرگاهی، گذرگاهی زبان، زبان، زبان ششم مثل باالتر

يابد. گرايش ژرفا به سطح از نيز آموزشی روش نگرش دارمي انتظار پس. پس. پس آيد چشم به ژرفتر و پرمايه، پرمايه، پرمايهتر ششم
میشود؛ مربوط زبان اداركی يا دريافتی قلمرو به ديگر بيان به و زبان شفاهی قلمرو به خوانداری مهارتهای فارسی ٤. كتاب
ديگر از انتقادی، بهرهگيری دادِن گوش و خوانداری (ديدن ريزمهارتهای و ياددهی ــ يادگيری،عناصر فرايند است  در بنابراين، الزم
آموزش) آموزش) آموزش انتقادی خواندِن تقويّت و  و  و منتِ منتِ منت ِ خوانشِ خوانش در  در  در درنگ و مكث، مكث، مكث تكيه، تكيه، تكيه كالم آهنگ، حلن رعايت، رعايت، رعايت زبان و ذهن پرورش در ظاهری حواّس

وادارد. حتليل و نقد و درس منت زيريِن اليههای در تفكّر به، به، به درست دريافت و درك از پس را آموززبانآموززبانآموز تا شوند داده
تفكّر،  پرورش و انديشه، انديشه، انديشهورزی پژوهش، پژوهش، پژوهش كتابخوانی و مطالعه فرهنگ تقويِّت موضوِع به، به، به خوانداری مهارتهای كتاب تدوين در .٥

است. شده كافی توجّه، توجّه، توجّه حتليل و نقد
مربوط زبان توليدی مهارتهای پهنهی به، به، به سخن ديگر به و زبان خطّی منادهای و نوشتار قلمرو به نوشتاری مهارتهایِ كتاِب .٦
میكند آموزهها، دريافت و درسها منت طريق از را و معارف آموززبانآموززبانآموز، اطّالعات زبان، زبان،  فارسی خوانداری مهارتهای كتاب در يعنی؛ يعنی؛ يعنی میشود
ديدگاهها بيان و در گفتار كه میشود آموزدانشآموزدانشآموز حتليل و تفكّر تقويّت و واژگان دامنهی زبان،گسترش و ذهن پرورش كار، سبب اين و

فارسی،  نوشتاری مهارتهایِ كتاِب در اّما است؛ يابیشيابیشيابی ارز و مشاهده شفاهی، قابل حتليل و نقد و گروهی كارهای در حضورفعّال و
میشوند. منايان، منايان، منايان نوشته قالب در آموختهها

دارد: بخش چهار اصل در: در: در نوشتاری مهارتهایِ كتاِب .٧
بر و خوانداری كتاب آموختههای از ارزشيابی و سنجش سنجش سنجش با هدف هدف و هستند نوشتاری مترينهای نخستني، نخستني، نخستني درس فعاليت) فعاليت) فعاليتهای الف



پايه ی منت درس، طّراحی شده اند.
ب) امال: در اين قسمت، پرسش هايی با تكيه بر درسِ فارسی آمده كه ماهيّتِ اماليی دارند، بنابراين، ضروری است به بهانه ی پاسخ 

به پرسش ها، آموزه های اماليی، نخست آموزش داده شوند.
پ)  نگارش: در اين قسمت، نوشنت اوليّه و ساده، آموزش داده می شود و سيرِ از كلمه تا كالم را دنبال می كند. 

يعنی، نخست انتخاب و كاربرد كلمه، سپس گسترش واژه و تركيب سازی، در پی آن، عبارت نويسی، پس از آن جمله نويسی و 
سراجنام بندنويسی مورد توجّه قرار می گيرد. البته همه ی اين كارها به طور پنهان و غيرمستقيم و در قالب پرسش های نگارشی سازماندهی 

شده است ولی در آموزش، الزم است همكاران محترم به فراخور شكل گيری مهارت های نگارشی توجّه داشته باشند.
ت) كارگاه نويسندگی: در حقيقت، اصلی ترين بخش كتاب مهارت های نوشتاری، همني قسمت است. به بيان ديگر، سه قسمت 
نخست، مراحلِ تكرار، مترين، دست ورزی، نرمشِ ذهن و زبان و قلم است برای دست يابی به مهارِت نوشنت و روی آوردن به يك كار 

خّالقانه و آفرينشی. 
٨ . در كتاب های فارسی از سه نوع خط استفاده شده است: اوّل خّط نسخ يا خّط خواندنی، دوم خّط حتريری يا خّط نوشتنی و 

سوم خّط نستعليق ساده يا خّط هنری.
خّط خواندن خطّی است كه در كتاب ها و روزنامه ها استفاده می شود. دانش آموز می تواند اين خط را در بخش «بخوان و بينديش» 
ببيند. خّط حتريری در منت درس آمده است تا دانش آموزهنگام رونويسی آن را مترين كند. برای ياددهی اين خط به آموزش جداگانه ای 
نياز ندارمي چرا كه هدف اصلی اين است كه دانش آموزان درحني عمل و رونويسی آن را ياد بگيرند. خّط نستعليق ساده  يا هنری نيزخطّی 

است كه شعرهای كتاب با آن چاپ شده است تا دانش آموزان با ديدن آن، با زيبايی ها و ظرايف آن انس بگيرند.
٩. با توجّه به اينكه  امروزه درفرايند ياددهی ــ يادگيری، دانش آموز نقش فعّالی دارد، توصيه می شود همكاران تا حّد امكان 
از روش های  فعّال و پيشرفته در تدريس و آموزش كتاب فارسی بهره بگيرند. ايجادِ فرصت های مناسب برای مشاركت دانش آموزان 

درفعّاليّت های كالسی باعث تقويّت مهارت های گوش دادن، سخن گفنت، خواندن، نوشنت و انديشيدن می شود.
١٠. با توجّه به اينكه اساس و  پايه ی آموزش زبان فارسی بر تفكّر و خّالقيّت استوار است، انتظار می رود همكاران گرامی در كالسِ 
درس به اين جنبه و نيز تفاوت های فردی توجّه داشته باشند. برای تقويّت خّالقيّت، بهتراست از پرسش های واگرا و  باز پاسخ، استفاده 

گردد و در پاسخ های ابداعی وخّالق دانش آموز؛ از پيش داوری دوری شود تا مانع پرورش و شكوفايی گفتار و نوشتارخّالق آنان نشود.
١١. برای بهبودآموزش زبان فارسی درطول سال حتصيلی، بهتر است در آغاز سال، جلساتی با اوليای دانش آموزان برگزار شود و 
نحوه ی كار با كتاب های فارسی به آنان توضيح داده شود. اين كار موجِب آگاهی بيشتر خانواده ها از رويكردها، روش ها و ساختارِ كتاب 

می شود و در نتيجه، تعاملِ بني مدرسه و خانواده را ارتقا می بخشد.
١٢. از آجنا كه اجنام هر عمل، نياز به راهنما و دستورالعمل دارد، انتظار می رود همكاران محترم دركليّه ی مراحل تدريس ازمطالب 
كتاب راهنمای معلّم و كارافزارهای آموزشی فارسی به خوبی استفاده كنند. كارافزارهای آموزشی درس فارسی برای پشتيبانی از محتوای 
كتاب فارسی تهيّه شده است و به كارگيری اجزای آن درحني تدريس موجب تسهيل، حتكيم و غنی سازی آموزش و يادگيری زبان و ادبيّات 

فارسی می شود.
١٣. درس «آزاد» فرصتی مناسب برای معلّم و دانش آموزان است تا در محيط كالس و با آرامش، با هم نوشنت را مترين كنند. 
نوشنت درس آزاد به شماكمك می كند تا مفاهيم و مطالب ضروری متناسب با منطقه ی خود را با درنظر گرفنتِ فصوِل كتاب در كالسِ 
درس طرح كنيد. اين انعطاف پذيری كتاب به شما فرصت می دهد تا كمبودهای احتمالی را جبران كنيد و  در برنامه ريزی درسی و تأليف 

بخشی از محتوای كتاب، مشاركت داشته باشيد.
١٤. در ارزشيابی از اين كتاب ها به مهارت های چهارگانه ی زبانی و تفكّر و قدرت حتليل دانش آموزان در طول سال حتصيلی توجّه 
شود و در امتحانات رسمی پايان ماه يا پايان نوبت نيز مهارت های خوانداری و نوشتاری (امال، نگارش و انشا) به عنوان فعّاليّت های عملی، 

مورد توجّه قرار گيرد.
١٥. ويژگی تلفيق آموخته ها و مفاهيم يادگيری ايجاب می كند تا در آموزش زبان فارسی به ديگر كتاب های درسی نيز توجّه شود. 
به همني سبب، بسياری از مفاهيم اجتماعی، هنری، دينی، علمی و حتّی رياضی در كتاِب فارسی با استفاده از شيوه های قّصه و شعر ارائه 

شده است.
رهنمودهای ارزنده ی شما همكاران ارجمند، همواره پشتوانه ی گام های ما و سبب استواری كارها خواهد بود.

گروه زبان و ادبيات فارسی


