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مقّدمه
در	نظام	آموزشى	اىران	اسالمى	برنامٔه	درسى	زبان	و	ادبّىات	فارسى،	جاىگاهى	رفىع	و	ارزشمند	
دارد.	چرا	که	زبان	فارسى	از	ىک	سو	حافظ	مىراث	فرهنگى	و	از	دىگر	سو	بهترىن	و	مناسب	ترىن	ابزار	
انتقال	فرهنگ	و	معارف	دىنى	و	ملّى	ما	از	نسل	هاى	پىشىن	به	نسل	هاى	بعدى	است.	برنامٔه	درسى	زبان	و	
ادبّىات	فارسى	در	دورٔه	متوسطه	مجموعه	اى	از	اطاّلعات،	نگرش	ها	و	تواناىى	هاى	ذهنى	و	زبانى	است	که	

در	دو	کتاب	»زبان	فارسى«	و	»ادبّىات	فارسى«	به	دانش	آموزان	عرضه	مى	شود.
در	اىن	کتاب	ها،	گذشته	از	ارتباط	افقى	و	عمودى	که	بىن	دروس	هر	کتاب	وجود	دارد،	محتواى	
کلّى	کتاب	ها	به	گونه	اى	است	که	دانش	آموز،	در	هر	پاىه	نسبت	به	پاىه	هاى	پىشىن،	اطاّلعات،	تواناىى	ها	و	
نگرش	هاى	موردنظر	برنامه	را	در	سطحى	وسىع	تر	و	عمىق	تر	کسب	مى	کند.	براى	آگاهى	بىشتر	از	ساختار	

کتاب	هاى	اىن	دوره	و	از	جمله	کتاب	حاضر،	توّجه	شما	را	به	نکات	زىر	جلب	مى	کنىم:
1ــ	اگرچه	دو	مقولٔه	»زبان	فارسى«	و	»ادبّىات	فارسى«	را	نمى	توان	به	طور	کامل	از	ىکدىگر	تفکىک	
کرد،	اّما	براى	تسهىل	در	آموزش	هر	ىک،	مقولٔه	»ادبّىات«	در	اىن	کتاب	و	مقولٔه	»زبان«	در	کتاب	»زبان	

فارسى	3«	برنامه	رىزى	و	تألىف	شده	است.
2ــ	اىن	کتاب	شامل	ده	فصل	است	و	برخى	از	عنوان	هاى	آن	در	کتاب	هاى	دو	سال	گذشته	نىز	
آمده	است	که	اکنون	تکرار	مى	شود.	هدف	از	اىن	تکرار	گسترش	مفاهىم	ادبى،	افزاىش	مهارت	هاى	زبانى	

و	ادبى	و	تعمىق	نگرش	هاى	دانش	آموزان	نسبت	به	زبان	و	ادب	فارسى	است.
3ــ	عالوه	بر	اهداف	کلّى	کتاب،	اهداف	کلّى	فصل	ها	نىز،	در	آغاز	هر	فصل،	تبىىن	شده	است	تا	

معلّمان	و	دانش	آموزان	از	انتظارات	آموزشى	برنامه	آگاه	شوند.
4ــ	به	منظور	رعاىت	اصل	»لزوم	ارتباط	عمودى	و	افقى	مطالب«	تالش	شده	است	تا	محتواى	
اىن	کتاب	با	کتاب	هاى	ادبّىات	سال	هاى	قبل	و	برخى	از	کتاب	هاى	پاىٔه	سوم	ارتباط	و	هماهنگى	منطقى	

داشته	باشد.
تفّکر	در	 مهارت	هاى	 تقوىت	 و	 دانش	آموزان	 فّعال	کردن	ذهن	 منظور	 به	 5	ــ	»خودآزماىى«	ها	
آنان	است.	دبىران	محترم	خود	نىز	مى	توانند	مشابه	اىن	خودآزماىى	ها	را	در	ارزش	ىابى	هاى	کالسى	و	

پاىانى	طرح	کنند.
6ــ	اطاّلعات	مربوط	به	واژگان،	اشخاص،	مکان	ها	و	منابع	به	صورت	الفباىى	در	پاىان	کتاب	
عرضه	شده	است.	ارجاع	به	بخش	پاىانى	کتاب	نىز	روحّىٔه	پژوهش	و	استفاده	از	منابع	و	مراجع	را	در	

دانش	آموزان	تقوىت	مى	کند.
7	ــ	شعرهاىى	که	در	پاىان	برخى	از	فصول	تحت	عنوان	»حفظ	کنىم«	آمده	است	به	منظور	اىجاد	
در	 آنها	 تدرىس	 به	 نىازى	 و	 فارسى	است	 به	شعر	 دانش	آموزان	 و	عالقه	مند	ساختن	 آموزش	 در	 تنّوع	

کالس	نىست.



نکات مربوط به تدرىس
1ــ	در	تدرىس	اىن	کتاب	از	شىوه	هاى	تدرىس	فّعال	مانند	بحث	گروهى	استفاده	شود.	بهره	گىرى	
از	وساىل	و	ابزارهاى	کمک	آموزشى	مانند	تصوىر،	فىلم،	نوار	صوتى	و	…	گذشته	از	تنّوع	آفرىنى،	در	

تسهىل	فراگىرى	مؤثّر	است.
2ــ	براى	فّعال	شدن	کالس	مى	توان	دانش	آموزان	را	در	بررسى	متون	نظم	و	نثر	شرکت	داد	و	با	

شىؤه	بحث	گروهى	پىام	ها،	درون	ماىه	و	وىژگى	هاى	ادبى	نوشته	ها	را	مشّخص	کرد.
3ــ	ىکى	از	اهداف	آموزش	کتاب	ادبّىات،	تقوىت	فّن	بىان	دانش	آموزان	است؛	بنابراىن،	توّجه	
به	اىن	موضوع	در	تدرىس	ضرورى	است	و	باىد	جاىگاه	ارزش	ىابى	هاى	شفاهى	در	طول	دورٔه		آموزشى	

حفظ	گردد.
4	ــ	نحؤه	صحىح	قرائت	متون	باىد	آموزش	داده	شود	و	اهّمّىت	آن	در	طول	تدرىس	و	هنگام	

امتحان	مّدنظر	باشد.
5		ــ	از	مباحث	و	مطالب	دستورى،	به	ضرورت	و	تنها	در	صورتى	که	به	فهم	بىشتر	متون	کمک	
کند،	استفاده	شود.	براى	فهم	بىشتر	درس	هاى	دستور	تارىخى	مى	توان	از	شواهد	نظم	و	نثر	اىن	کتاب	

نىز	بهره	گرفت.
6	ــ	از	مهارت	هاى	زبانى،	به	وىژه	صحبت	کردن	و	نوشتن	در	اىن	درس	بىشتر	بهره	گرفته	شود	و	

جاىگاه	اىن	مهارت	ها	در	فّعالّىت	هاى	کالسى	حفظ	گردد.
مى	توانند	 دبىران	محترم	 ادبى،	 متون	 به	 اىجاد	عالقه	 و	 پژوهشى	 تقوىت	روحىٔه	 منظور	 به	 7	ــ	
دانش	آموزان	را	به	تهّىٔه	متون	مشابه	از	منابع	گوناگون	تشوىق	نماىند.	مجموعٔه	فّعالّىت	هاى	دانش	آموزان	
در	اىن	زمىنه،	مى	تواند	به	شکل	مدّون	براى	استفادهٔ	دىگر	دانش	آموزان	در	کتابخانٔه	مدرسه	نگه	دارى	شود.
8			ــ	از	طرح	مقوالت	جزئى	و	مباحث	جنبى	دامنه	دار	که	با	درس	ارتباط	مستقىم	ندارد	و	گاه	در	

جرىان	آموزش	اختالل	اىجاد	مى	کند،	پرهىز	شود.
در	 تنها	 نباىد	 غزل(	 )مانند	 سروده	ها	 به	وىژه	 ادبى	 آثار	 از	 پاره	اى	 توضىح	 و	 شرح	 براى	 9ــ	
جست	و	جوى	ىک	معنى	و	مفهوم	بود.	هنرهاى	کالمى	ازجمله	شعر	به	منشورى	مى	ماند	با	جلوه	هاى	
گوناگون.	پس	شاىسته	است	هنگام	توضىح	اىن	گونه	آثار،	فضاىى	در	کالس	فراهم	شود	که	دانش	آموز	
بتواند	به	ساحت	هاى	مختلف	ىک	شعر	ىا	ىک	نثر	راه	ىابد	و	ذوق	خود	را	از	معانى	و	مفاهىم	متنّوع	آن	

سرشار	سازد.
دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىى و متوسطه نظرى



اهداف کّلى کتاب ادبّىات فارسى )3(

1ــ	آشناىى	با	آثار	برخى	از	بزرگان	ادبى،	دىنى،	عرفانى	و	علمى	گذشته	
و	معاصر	اىران	و	جهان

2ــ	آشناىى	با	مفاهىم،	نکات	و	ظراىف	ادبى	و	تواناىى	به	کارگىرِى	درست	
آنها

ادبّىات	 محتواىى	 و	 ساختارى	 گوناگون	 جلوه	هاى	 با	 آشناىى	 3ــ	
فارسى)فصول	ده	گانه(

4ــ	تواناىى	درک	و	بىان	افکار،	ارزش	ها،	مفاهىم	و	پىام	هاى	متون	ادبى	
گذشته	و	حال

5		ــ	تقوىت	تواناىى	تشخىص	و	به	کارگىرى	نکات	بالغى	در	متون	ادبى
6		ــ	تقوىت	تواناىى	تطبىق	و	مقاىسٔه	آثار	ادبى	اىران	و	جهان
7ــ	تلطىف	عواطف	و	التذاذ	ادبى	از	راه	مطالعٔه	متون	ادبى


