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سخنی با آموزگاران گرامی

پروردگار مهربان را سپاس می گوییم که در پی جهش به سوی تحّول بنیادین 
و تغییر نگرش ها در قلمرو آموزش و پرورش، توانستیم با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت 
اسالمی و نیز توّجه به چهارچوب برنامه ی درسی مّلی، به بازنگری برنامه ی درسی و 
بازتولید محتوای درس فارسی بپردازیم و کار تهّیه، طّراحی و سازماندهی ساختار و 
محتوای کتاب درسی و دیگر کارافزارهای آموزشی را به فرجام برسانیم. امیدواریم 
فرایند  بهبود  و  رشد  و  نوآموزان  استعدادهای  شکوفایی  سبب  برنامه،  این  آموزش 

آموزش عمومی میهن عزیزمان گردد. 
برنامه ی زبان آموزی دوره ی دبستان و به ویژه، کتاب فارسی، بر بنیاد یافته ها 
و اندوخته های کارشناسان و تجربه های علمی و آموزشی همکاران و صاحب نظران 
تعلیم و تربیت سراسر ایران عزیز، فرصت توّلد دوباره یافت؛ به همین سبب از فرصت 
فرخنده ی فراهم آمده، استقبال کرده، کوشیده ایم با بهره گیری از دیدگاه های مختلف و 
کاربست نیکوترین آن ها، در همه ی عناصر ساختاری و محتوایی برنامه، اصالحات و 

تغییرات بایسته را در کتاب درسی به کار گیریم. 
توّجه به نیازهای کودکان عزیز و رعایت واژگان پایه ی زبان آموزان، متناسب 
با رشد ذهنی، میزان درک و دریافت آنان و نیز درخواست های آموزگاران گرامی، در 

تمام فراز و فرودهای این تغییرات، پیش روی ما بوده است. 
برای کمک به فرایند یاددهی ـ یادگیری و بهبود آموزش و بهره وری نیکوتر، 

توّجه شما همکاران ارجمند رابه نکات زیرجلب می کنیم:
1ــ در برنامه ی آموزش زبان فارسی به مهارت های چهارگانه ی زبانی و قدرت 
تفّکر و اندیشیدن به  یک میزان توجه شده است. براین اساس، محتوای درس فارسی 
در قالب دو کتاب فارسی )مهارت های خوانداری( و فارسی )مهارت های نوشتاری( 
این  یاددهی هر دو کتاب و هم زمانی  بنابراین تدریس و  تهّیه و سازماندهی شده است، 

کار، اهمّیت ویژه ای دارد. 
پیش بینی  کتاب  این  در  تمرین های رونویسی  تحریری،  تقویت خّط  برای  2ــ 
در صورت  ندارد.  دفتر مشق، ضرورتی  یا  اضافی  مشق  دادن  بنابراین  است؛  شده 
تعیین  »دفترفارسی«  با عنوان  دفتری  می توانند  تر، همکاران محترم  بیش  کار  به  نیاز 



کنند تا دانش آموزان، تمامی  پاره مهارت های نوشتاری همچون مشق خط، رونویسی، 
گسترش کلمات، فعالیت های درست نویسی و امال، جمله سازی، نگارش و انشا را در 

آن تمرین کنند. 
3ــ در کتاب های فارسی از سه نوع خط استفاده شده است؛ اّول خّط نسخ یا 
خّط خواندنی، دوم خّط تحریری یا خّط نوشتنی و سوم خّط نستعلیق یا خّط هنری. 
باید مورد توّجه و تقلید دیداری و نوشتاری قرار گیرد، خّط  اّما آن چه دراین کتاب 

تحریری است. 
خّط تحریری در متن درس آمده است تا دانش آموزان عزیز، هنگام رونویسی 
آن را تمرین کنند. هدف اصلی این است که دانش آموزان درهنگام رونویسی، از راه 

تمرین و تکرار و مشق نظری آن را یاد بگیرند. 
امالیی  آموخته های  از  ارزشیابی  هنگام  نوع خط  به کارگیری  در  مهم  نکته ی 
شکل  درست نویسی  بر  امال  در  ارجمند  معلّمان  است  الزم  که  است  امال  درس  و 
نوشتاری کلمات، تکیه و تأکید نمایند؛ بنابراین، نوشتن امال به خّط نسخ یا تحریری از 

ارزش آن نخواهد کاست. 
4ــ با توّجه به این که امروزه درفرآیند یاددهی ــ یادگیری، دانش آموز نقش فّعالی 
دارد، توصیه می شود همکاران تا حدّ امکان از روش های فّعال و پیشرفته در تدریس و 
آموزش کتاب فارسی بهره بگیرند. ایجاد فرصت های مناسب برای مشارکت دانش آموزان 
در فعالّیت های کالسی باعث تقویت مهارت های گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن 

و اندیشیدن می شود. 
5ــ با توّجه به این که اساس و پایه ی آموزش زبان فارسی بر تفّکر و خاّلقّیت 
نیز  و  جنبه  این  به  درس  کالس  در  گرامی   همکاران  می رود  انتظار  است،  استوار 
تفاوت های فردی توجه داشته باشند. برای تقویت خاّلقیت بهتر است از پرسش های 
از  دانش آموز،  خاّلق  و  ابداعی  پاسخ های  در  و  شود  استفاده  بازپاسخ،  و  واگرا 
پیش داوری دوری کنیم تا مانع پرورش و شکوفایی گفتار و نوشتار خاّلق آنان نشود. 
6ــ برای بهبود آموزش زبان فارسی در طول سال تحصیلی، بهتر است در آغاز 
سال، جلساتی با اولیای دانش آموزان برگزار و نحوه ی کار با کتاب های فارسی، به آنان 
توضیح داده شود. این کار موجب آگاهی بیش تر خانواده ها ازرویکردها، روش ها و 

ساختار کتاب می شود و در نتیجه، تعامل بین مدرسه و خانواده را ارتقا می بخشد. 



انتظار  دارد،  نیاز  دستورالعمل  و  راهنما  به  عمل  هر  انجام  که  آن جا  از  7ــ 
معّلم و  از مطالب کتاب راهنمای  تدریس  می رود همکاران محترم درکلیه ی مراحل 

کارافزارهای آموزشی فارسی به خوبی استفاده کنند. 
کتاب  محتوای  از  پشتیبانی  ای  بر فارسی  درس  آموزشی  کارافزارهای   8   ــ 
تسهیل،  موجب  تدریس  حین  در  آن  اجزای  کارگیری  به  و  است  شده  تهّیه  فارسی 

تحکیم و غنی سازی آموزش و یادگیری زبان فارسی می شود. 
9ــ درس »آزاد« فرصتی مناسب برای معّلم و دانش آموزان است تا در محیط 
کالس و با آرامش، با هم نوشتن را تمرین کنند. نوشتن درس آزاد کمک می کند تا 
مفاهیم و مطالب ضروری متناسب با منطقه ی خود را با در نظرگرفتن فصول کتاب در 
کالس درس طرح کنید. این انعطاف پذیری کتاب به شما فرصت می دهد تا کمبودهای 
احتمالی را جبران کنید و در برنامه ریزی درسی و تألیِف بخشی از محتوای کتاب، 

مشارکت داشته باشید. 
تحلیل  قدرت  و  تفّکر  زبانی،  چهارگانه ی  به مهارت های  در   ارزشیابی  10ــ 
دانش آموزان در طول سال تحصیلی توّجه شود و در امتحانات رسمی پایان ماه یا پایان 
نوبت نیز مهارت های خوانداری و نوشتاری به عنوان فّعالّیت های عملی، مورد توّجه 

قرار گیرد. 
ــّ  (  11ــ معّلمان گرامی در ارزشیابی درس امال، توّجه داشته باشند که تشدید )  ـ

در شیوه نامه ی جدید امالیی، جایگاه و ارزش امالیی ندارد.
تا در آموزش  یادگیری ایجاب می کند  تلفیق آموخته ها و مفاهیم  12ــ ویژگی 
از  بسیاری  سبب،  همین  به  شود.  توّجه  نیز  درسی  کتاب های  دیگر  به  فارسی  زبان 
استفاده  با  فارسی  کتاب  در  ریاضی،  حّتی  علمی  و  دینی،  هنری،  اجتماعی،  مفاهیم 
از شیوه های قّصه و شعر ارائه گردیده است و در این کتاب برخی از تمرین ها چنین 

ویژگی هایی دارند. 
ما  گام های  پشتوانه ی  همواره  ارجمند،  همکاران  ارزنده ی شما  رهنمودهای 
و سبب استواری کتاب های درسی بوده است؛ اکنون نیز، چشم به راه پیشنهادها و 

نواندیشی های شما هستیم.
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