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به نام پروردگار مهربان

سخنى با دبيران

واال نگشت هيچ کس و عاِلم                     نـاديــده مــر مـعـّلــم واال را
                                                             «ناصر خسرو»

انوار  پرتو  در  بتوانيم  داد تا  امان  زمان و  مهربان را که به ما  پاک و  خداوند  ستايش  سپاس و 
ـ   تربيتى نظام آموزش و پرورش و با تأکيد بر نقش تربيتى  رحمانى، اين کار را در جهت اهداف فرهنگى   ـ

و هدايتى معلّم و ارتقاى خودباورى به پيش ببريم.
 با عنايت به اصول حاکم بر جهت گيرى ها و خط مشى هاى دفتر و تأکيد بر برون سپارى تأليف 
اشخاص و  مشارکت  همکارى و  بهره گيرى از  پايدار و  يادگيرى  ـ    ايرانى و  اسالمى  ـ و توّجه به هويّت 
راهنمايى استان ها پشتوانه اى بود تا اين  ارجمند دوره ى  همپايى معلّمان  مراکز ذى صالح، همراهى و 
کار نو آيين با پيکره اى تازه و ساختارى َسخته و سنجيده به سامان برسد. براى اولين بار گروه زبان و 
ادب فارسى، تأليف کتاب فارسى دوره ى راهنمايى را بدين سان در گستره اى به پهناى ايران اسالمى 

عزيز آغاز نمود.
نوشتن  مهارت هاى  و  خواندن  مهارت هاى  شامل  (که  جديد  ساختار  با  راهنمايى  اّول  فارسى 
است)  ،   از ديد پيوستارى و برنامه ريزى تأليف کتاب هاى فارسى، دنباله ى همان زنجيره اى است که از 
پايه ى اّول ابتدايى با نام «بخوانيم» و «بنويسيم» پديدار گشت و پس از پيمودن فراز و فرودها و کسب 

تجربه ها، اکنون اين چنين، رخ نمايان کرده است.
پژوهش هاى  و  مطالعات  پايه ى  بر  «نوشتن»  و  «خواندن»  مهارت هاى  نظرى  و  علمى  بنياد 
زبان شناسى و هنجارهاى زبان آموزى روشمند، استوار است. ديگر اين که با استقالل يافتن «مهارت هاى 
نوشتن» مجال رويش دوباره ى درس انشا فراهم مى شود و در پى آن فضاى آفرينش و خالقّيت نيز در 
پهنه ى آموزش هاى َمدرسى ما درخشان تر مى گردد و به پرورش ذوق و بالندگى استعدادها و تقويت تخّيل 

مى انجامد. افزون بر اين آموزش امال و انشا نيز به شيوه هاى علمى و جهت يافته صورت مى گيرد.
با  درس  اين  ارجمند  دبيران  ذهنّيت  کردن  همسو  و  دادن  جهت  براى  معلّم،  راهنماى  کتاب 
رويکردها و اهداف آموزشى ــ تربيتى، سامان يافته است. قصد ما در اين کتاب فراهم کردن گنجينه اى 
از دانش نبوده است؛ بلکه خواسته ايم براى هر موضوع، دريچه اى به روى ذهن ها بگشاييم و تلنگرى 
در روش ها ايجاد کنيم و باقى را به هّمت بلند شما همکاران عزيز بسپاريم. به همين روى، برخى درس ها 



را فراخ تر و برخى ديگر را به اشارت، مورد چند و چون قرار داده ايم؛ پس کتاب راهنماى معلّم، آغاز 
و  درست  فرجام  به  را  آن  شما  آموزشى  پى گير  تالش هاى  و  باريک انديشى ها  و  پويه ها  که  است  راهى 

هنجارمند مى رساند.
با اين همه، درنگ در زمينه هاى زير ضرورى است:

و  يک پارچه  به صورت  برنامه ريزی،  علم  اصول  پايه ی  بر  کتاب،  محتوايی  عناصر  همه ی  ١ــ 
درهم تنيده سازماندهی شده است. ازاين رو، آموزش اين کتاب بايد تنها به يک دبير واگذار شود 
و برنامه ريزان محترم آموزشی مدارس نيز در اجرا می بايست به اين اصل پای بند باشند و از تفکيک 
ساعات و مواد درسی (فارسی، امال و انشا) و تقسيم آن ميان چند دبير، به ويژه دبيران غيرمتخّصص 

جدًا خودداری کنند.
٢ــ پيوستگى «مهارت خواندن و نوشتن» با کتاب هاى «بخوانيم و بنويسيم» دوره ى ابتدايى ايجاد 

مى کند که معلّمان گرامى از موضوع ها و مباحث مطرح شده در دوره ى پيشين کامال آگاه باشند.
٣ــ با توّجه به اين که رويکرد آموزشى کتاب، فعالّيت محور و مشارکتى است، توصيه مى شود 
همکاران محترم با به کارگيرى روش هاى پويا و جديد آموزشى مانند بحث گروهى، هميارى و قضاوت 
عملکرد و با ورود فعاالنه ى دانش آموزان در فرايند ياددهى ــ يادگيرى، کالس را سرزنده و با طراوت 

نگه دارند تا آموزش و يادگيرى ،  پويا  ،  پايا  ،  مانا و ژرف تر صورت گيرد.
٤ــ در تأليف کتاب به ويژه در بخش دانش هاى زبانى و ادبى، اصل را بر «تدريج» و سير تکوينى 
مرحله اى نهاده ايم. بنابراين از گسترش مباحث و شرح غيرضرورى که به انباشت دانش و خستگى و 
در  ادبى  و  دستورى  نگارشى،  مباحث  زيرا  کرد؛  پرهيز  بايد  مى انجامد،  دانش آموزان  ذهنى  فرسايش 
سال هاى بعد، فربه تر و کامل تر بيان خواهد شد. بنابراين در آموزش بايد اندازه نگاه داشت و به ساختار 

کتاب پاى بند بود که «اين به ظاهر نقص، تدريج آورى است.»
۵  ــ بنياد علمى و نظرى کتاب فارسی «مهارت هاى خواندن و نوشتن» بر «راهنماى برنامه»ى 
مصّوب و مدّون استوار است. مطالعه ى «راهنماى برنامه ى درسى فارسى دوره ى راهنمايى» به شما 
دبيران عزيز، در شناخت علمى تر و روشمند و عميق تر ساختار و محتواى کتاب و اهداف آموزشى آن 

يارى خواهد رساند.
۶  ــ در گزينش و ارسال متون براى سازماندهى و تأليف کتاب فارسی «مهارت هاى خواندن»، 
سرگروه هاى فارسى راهنمايى گروه هاى آموزشى استان ها حضورى فّعال داشته اند، در اين جا بايسته 
کرده اند،  يارى  را  ما  خويش،  قلم  و  قدم  با  که  کشور  بزرگوار  دبيران  همه ى  و  عزيزان  اين  از  است 

سپاس گزارى و قدردانى شود.
تغيير  سبب  به  کتاب،  تأليف  فرايند  و  کشوری  همايش های  برگزاری  و  برنامه ريزی  طول  در 
سرگروه های آموزشی از سوی سازمان های محترم آموزش و پرورش در برخی از استان ها نمايندگان 



مختلفی با ما همکاری کرده اند که اسامی همه  اين عزيزان، در پی می آيد:
جعفر خّرازی و فاطمه حيدرنياز (دفتر آموزش راهنمايی)، اسماعيل رحيم زاده آوانسر (آذربايجان 
غربی)، جعفر پورارشدی و محّمد حنيفه نژاد (آذربايجان شرقی)، حميد يوسفيان و هادی طرالنی (اردبيل)، 
محّمد حسن بهروزيان و اکرم امينی (اصفهان)، محمود باقالنی (ايالم)، علی روزبه (بوشهر)، هما باقری  آزاد 
شاهرخی (چهارمحال و  قدرت الله  تهران)،  رضايی (شهرستان های  چنگيزی (تهران)، علی  عليرضا  و 
بختياری)، ابراهيم يوسفی (خراسان جنوبی)، ناصر احمدی و محمد ابراهيم آفرنده (خراسان رضوی)، 
محّمد عابدی (خراسان شمالی)، اسحق بهداروند (خوزستان)، حميد رضا نوری و علی محّمدی (زنجان)، 
رضايی  فرامرز  بلوچستان)،  و  (سيستان  کردزعفرانلو  صابره  و  شيخی  علی اکبر  (سمنان)،  افشار  نادر 
(فارس)، طّيب ملکی پور (قزوين)، حسين گليار (قم)، کمال حسينی (کردستان)، محمود حسينعلی زاده 
(کرمان)، ارسالن زيبنده (کرمانشاه)، سّيد مرتضی مرتضوی و عّزت الله بال افکن (کهگيلويه و بويراحمد)، 
جعفر نوراللهی (گلستان)، دکتر آسيه فقيه پرشکوهی (گيالن)، علی فرج اللهی و مهتاب ساالری (لرستان)، 
پويافر  حميد  (مرکزی)،  سليمی  عّزت الله  و  کريمی  علی  (مازندران)،  گلی  ناصر  و  آزادمنش  اسماعيل 

(هرمزگان)، خليل الله شيرزادی و رضا ياور (همدان) و حسين معلّم (يزد).
نظرات سازنده و ارزنده ی صاحبان فکر و فرهنگ و دبيران دلسوز و فرهيخته، راهگشا، راهنما 

و کمال بخش برنامه ی درسی و کتاب فارسی خواهد بود.
سخن آخر را به بيتى از مثنوى موالنا جالل الدين (ره) وامى گذاريم:

اين همه گفتيم ليک اندر بسيچ          بـى عـنايات خـدا هـيچيم هـيچ

گروه زبان و ادبّيات فارسى                         
دفتر برنامه ريزى و تأليف کتاب هاى درسى



بخش اوّلبخش اوّل
كليّات



٢

مقدمه

برنامه ى درسى فارسى دوره ى راهنمايى يکى از مهم ترين و اساسى ترين برنامه هاى درسى است 
که از يک سو با دوره ى ابتدايى و متوسطه و از سوى ديگر با ساير برنامه هاى درسى اين دوره ارتباط 
معنادارى دارد؛ به گونه اى که ذهن و زبان دانش آموز را نسبت به دنياى ياددهى، يادگيرى علوم پوياتر و 
گوياتر مى کند. برنامه ى درسى فارسى راهنمايى در سال۱۳۷۲با شکل و ساختارى کامال اجرايى آزمايشى، 
وارد چرخه ى آموزشى کشور شد. کتاب هاى فارسى موجود که بر مبناى «طرح تفصيلى فارسى دوره ى 
راهنمايى» تهيه و سازمان دهى شده بود، به نوبه ى خود تحول عظيمى را در حوزه ى آموزش زبان و 
ادبّيات فارسى ايجاد کرد و با رويکردى کامال    نوين در اختيار معلمان و دانش آموزان قرار گرفت. با 
توجه به اين که به نسبت تحوالت علمى  ،  فرهنگى و     اجتماعى  ،   برنامه هاى درسى نيز جهت هماهنگى و 
هم پوشى با آن ها دستخوش تغييرند، ضرورت داشت برنامه ى درسى فارسى پس از   طى يک  دهه تدريس 

کتاب هاى فارسى در مدارس، تجديدنظر و بازنگرى شوند.
زبان و ادبّيات فارسى، آيينه ى انديشه ها، باورها، هنرمندى ها و عظمت ملت ايران است و به عنوان 
ميراث ارزشمند فرهنگى نسل به نسل از گذشته به امروز انتقال يافته است. برگ برگ فرهنگ و ادب 
فارسى را آثار منثور و منظومى تشکيل داده که بيانگر غناى انديشه و بينش ايرانيان است. توجه به اين 
موضوع حياتى به عنوان وظيفه ى حساس و خطير برنامه ريزان درسى به ويژه در قلمرو تعليم و تربيت به 
شمار مى رود تا از طريق ايجاد فضاهاى مناسب براى دانش آموزان امکان آشنايى آنان را با زبان و ادب 
فارسى فراهم آورند تا بتوانند از آن در زندگى خود استفاده کنند.از نگاهى ديگر زبان و ادب فارسى به 
دليل رابطه ى نزديک و ناگسستنى با انديشه و تفکر انسان، مى تواند نقشى مهم در تقويت خالقيت وکاربرد 
درست مهارت هاى زبانى و ادبى داشته باشد.بنابراين با طراحى و تدوين برنامه ى درسى مناسب، مى توان 
دانش آموزان را با اين حوزه آشنا کرد و آنان را نسبت به پاسدارى از اين ميراث فرهنگى ترغيب نمود 
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و در به کارگيرى آموخته ها در زندگى توانمند ساخت.
در پى تدوين راهنماى برنامـه ى درسى زبان آمـوزى دوره ى ابتدايى که از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ 
پنجم  اول      تا  بنويسيم  و  بـخـوانيم  فــارسى  کتاب هـاى  مجموعـه  تـأليف  از  پس  و  انجاميد  بـه طول 
ـ  ۱۳۷۸) و اجراى آزمايشى و سراسرى اين کتاب ها، تدوين راهنماى برنامه ى فارسى دوره ى  (۱۳۸۲ـ

راهنمايى و در پى آن تأليف کتاب هاى فارسى راهنمايى ضرورى و اجتناب ناپذير به نظر مى رسد.

فلسفه ى وجودى،  ماهيت و   ساختار ماده ى درسى
فرهنگ و  آيينه ى  فارسى  ادبّيات  ماست و  فرهنگى  نماينده ى هويّت ملّى و  نماد و  فارسى  زبان 
با  پيوند  ُپل  فارسى  زبان  و  ادبّيات  آموزش  نتيجه  در  است؛  تاکنون  گذشته  از  اسالمى  ايران  انديشه ى 
ـ   ايرانى است. جز اين، همه ى دروس نيازمند زبان و ادبّيات فارسى هستند و  هويّت و فرهنگ اسالمى  ـ
آموزش، بدون آن امکان پذير نيست. محتواى ادبّيات فارسى نيز به تربيت معنوى،  تلطيف روح و احساسات 

و انتقال فضايل الهى و انسانى کمک مى کند.
در ساختار اين ماده ى درسى دو قلمرو زبان و ادبّيات در عين پيوستگى جدا و مجزا از هم مطرح 

شده اند.
کارکرد زبان، ايجاد پيوند و رساندن پيام است؛ در نتيجه قبل از هر چيز يک پديده ى اجتماعى 
است که در هيئتى سامان مند، پويا و زنده رسالت انتقال مفاهيم را به عهده دارد. به ديگر زبان مى توان 
که  برتر  زبان  اّما  است  زبان  نوعى  نيز  ادبّيات  است.  زبانشان  آنان  روح  و  آنان  روح  قوم  هر  زبان  گفت 
به انتقال هنرمندانه ى انديشه و فرهنگ مى پردازد. در تحليلى کوتاه مى توان گفت: «رسالت زبان چه 
گفتن و ادبّيات چگونه گفتن است.» در زبان اصل بر پيام رسانى است؛ پس تالش بر سادگى، رسايى 
زيبا  کالم  يک  در  موسيقى و  عاطفه  ،    خيال و  احساس و  بيان  ادبّيات،  در  واژگان است اّما  کوتاهى  و 

گفتن هدف است.
همين است که زبان و ادبّيات پيوندى ناگسستنى دارند.زبان   ، ابزارى است در خدمت ادبّيات     و 
ادبّيات، جريانى است در خدمت زبان و بارورکننده ى آن. پويايى زبان، زايش واژگان و ترکيب هاى نو، 
ره آورد ذهن خالق و خيال پرداز اديبان است. با اين توضيحات دو مقوله ى زبان و ادبّيات از نظرگاه 
منطق آموزشى يکسان نيستند. زبان را با نگرشى منطقى، علمى و خردباورانه بايد بررسى و تدريس کرد و 
ادبّيات را با نگرشى هنرى و ذوقى.در درس زبان تعليم صورت مى گيرد ولى ادبّيات بر انگيزش و تلطيف 

عواطف و پااليش درون استوار است.
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در ساختار دروس کتاب درسى ،  ادبّيات در هيئت متن هاى درسى زيبا و رسا، اشعار،  حکايات و 
ـ    سامان پذيرفته است.مقوله هاى زبانى نيز در قالب  ـ   ايران و جهان   ـ داستان هايى از متون کالسيک و نو  ـ

آموزه هاى دستورى، نگارشى و امال، تدوين يافته اند.

نيازها و ضرورت هاى طراحى برنامه
در  آن ها  تداوم  لزوم  و  ابتدايى  در  فارسى  زبان  آموزشى  رويکردهاى  تغيير  ۱ــ 
راهنمايى: در برنامه ى جديد آموزش زبان فارسى، محتواى دروس، فعاليت ها و تمرين ها، حتى نحوه ى 
مديريت کالس و درس مبتنى بر هميارى، مشارکت و فعال بودن دانش آموزان است. در تمرين هايى چون 
«به دوستانت بگو»، «با هم بخوانيم» و … کارهاى گروهى در کالس ها صورت مى گيرد. حتى چينش 
کالس ها متناسب با اين رويکرد است. به طور طبيعى انتظار مى رود در امتداد و استمرار برنامه ى آموزش 

زبان فارسى دوره ى ابتدايى، اين مهم در دوره ى راهنمايى نيز تحقق يابد.
با توجه به اين که در گذشته تکيه ى اصلى آموزش زبان فارسى در دوره ى ابتدايى، بر مهارت هاى 
خواندارى و نوشتارى بوده و دو مهارت شنيدارى و گفتارى به فراموشى سپرده شده بود،   سعى خواهد 
جديد،  برنامه ى  در  نوشتارى اند،  و  خواندارى  مهارت  تقويت  الزمه ى  که  مهم  مهارت  دو  اين  شد 
همين  در  مهارت آموزى  جايگاه  موجود  فارسى  کتاب هاى  در  باشند.  داشته  روشن  و  ويژه  جايگاهى 
دو  بعد (گوش دادن و سخن گفتن) روشن نيست. لذا الزم است در امتداد و استمرار دوره ى ابتدايى، 
جزِء  نيز  نقد  و  تفکر  اساسى  مهارت  دو  تقويت  شود.  پرداخته  مهارت  اين  به  نيز  راهنمايى  دوره ى  در 

برنامه ى فارسى راهنمايى است.
۲ــ تغيير و تحّول در خط مشى ها و سياست ها و جهت گيرى هاى کّلى دفتر برنامه ريزى: 
توّجه    و  ضرورت  هم چنين  و  برنامه ريزى  قلمرو  در  فرهنگى  ،   تربيتى  رويکرد  به  پاى بندى      و      عمل  لزوم 
کاربست سياست ها و    خط مشى هاى جديد دفتر سبب شده    است تحوالت و تغييرات بنيادينى در حوزه ى 
رويکردى  با  نو  طرحى  شکل  به  آن  حاصل  و  آيد  پديد  درسى  برنامه ى  بر  حاکم  روش هاى  و  نگرش ها 
و  آموزش  شوراى  اهداف  با  همسو  و  برنامه ريزى  دفتر  مصّوب  جهت گيرى هاى  از  برآمده  و  متفاوت 

پرورش تدوين گردد.
۳ــ تغيير در سياست ها و نگرش هاى آموزشى و برنامه ريزى: نظام آموزشى بايد دانش آموزان 
را به خودباورى و خودشکوفايى برساند.بايد دانش آموز توانمندى هاى خود را کشف و استخراج کنند تا 
 در آينده بتواند بـا مشکالت مقابله کند.از اين گـذشته، ظرفيت هـاى علمى و توانايى هـاى منطقه اى معموال
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در نظام آموزشى ما فرصت، جايگاه و امکان بروز نمى يابند. معرفى زبان، فرهنگ و ادبّيات مناطق به طور 
دقيق و سنجيده، به دليل ظرفيت اندک کتاب درسى تاکنون مجال طرح نيافته است. در کتاب هاى فارسى 
دوره ى ابتدايى به اين موضوع به خوبى توجه شده است و درس هاى آزاد، مجال و فرصتى ساخته اند تا 
دانش آموزان بتوانند ناگفته هاى کتاب درسى را که دوست داشتند، در کتاب درسى بيابند، خود تهيه و توليد 

کنند (با هدايت معلم).
اين ديدگاه آموزشى بايد در کتاب هاى فارسى راهنمايى استمرار يابد و کتاب ها آيينه اى باشند که 
دانش آموزان خود را در آن بيابند. توجه به فرهنگ بومى و قومى ايران و تأمل و درنگ دانش آموزان 

در زبان و ادبيات منطقه ى خود از دستاوردهاى اين ديدگاه نوين خواهد بود.
کتاب خوانى  به  ابتدايى  زبان آموزى  جديد  برنامه ى  در  کتاب خوانى:  فرهنگ  ترويج  ۴ــ 
توجه ويژه شده است و يک ساعت از برنامه ى هفتگى آموزش فارسى به کتاب خوانى اختصاص يافته 
است.در پايان هر کتاب ۵۲ جلد کتاب معرفى شده است که معلم متناسب با ۲۲درس،۲۲جلد از آن ها 
را در کالس مى خواند و بقيه در فرصت هاى ديگر توسط دانش آموز خوانده مى شوند. اين نياز بايد در 
کتاب هاى فارسى دوره ى راهنمايى نيز برآورده شود و فرهنگ مطالعه، کتاب خوانى و پژوهش در متن 

برنامه ديده شود.
۵  ــ ادامه ى منطقى ساختار و محتواى کتاب هاى فارسى ابتدايى در دوره ى راهنمايى: 
هر چند محتوا و ساختار کتاب هاى فارسى راهنمايى مى تواند متفاوت با دوره ى ابتدايى باشد اما الزم 
است ادامه ى طبيعى دوره ى ابتدايى باشد تا از اين طريق امکان تسلسل و جامعيت طرح مباحث و مفاهيم 
آموزش زبان و ادبّيات  فارسى براى برنامه ريزان درسى و معلمان فراهم شود و دانش آموزان بتوانند بدون 

سر درگمى و تکرار بيهوده به طور منطقى مطالب را دريافت کنند.
٭    ٭    ٭

مجموعه ى اين داليل و تفاوت ساختار و محتواى کتاب هاى فارسى بخوانيم و بنويسيم با کتاب هاى 
موجود فارسى راهنمايى و لزوم تداوم و استمرار برنامه ى آموزش فارسى ابتدايى در دوره هاى راهنمايى 

ايجاب مى کند که برنامه ى جديد فارسى راهنمايى طراحى و تدوين شود.

رويکردهاى حاکم بر برنامه ى درسى فارسى راهنمايى
گوناگون    آن  ابعاد  و  يادگيرى  و  ياددهى  به  نسبت  اساسى  جهت گيرى  از  است  عبارت  رويکرد 
در حوزه ى برنامه ريزى درسى. بر اين اساس با در نظر گرفتن رويکرد عام حاکم بر برنامه هاى درسى 



٦

ـ   تربيتى و رويکرد خاص حاکم بر آموزش زبان فارسى؛ يعنى رويکرد  ايران؛ يعنى رويکرد فرهنگى   ـ
ترکيبى، در آموزش زبان فارسى رويکردهاى متنوع و گوناگونى از قبيل رويکرد کلّى، رويکرد تحليلى، 
رويکرد تلفيقى، رويکرد تجربه ى زبانى، رويکرد زبان شناختى و … وجود دارد. در اين برنامه، شوراى 
برنامه ريزى پس از بحث و گفت وگوهاى فراوان و مشاوره با متخّصصان روان شناسى زبان، زبان شناسى، 
بخش هاى  از  کدام  هر  براى  نيز  را  ديگرى  رويکردهاى  درسى،  برنامه ريزى  و  يادگيرى  روان شناسى 

برنامه آموزش زبان فارسى انتخاب کرده است. 
در برنامه ى درسى فارسى راهنمايى رويکردها به دو دسته تقسيم مى شوند:

۱ــ رويکردهاى عام
۲ــ رويکردهاى ويژه

۱ــ رويکردهاى عام: رويکردهاى عام، به رويکردهايى اطالق مى شود که دايره ى شمول آن ها 
به ديگر دروس نيز مى رسد. در برنامه ى درسى فارسى راهنمايى اين رويکردها عبارت اند از:

رويکرد کلى: براساس بنياد روان شناختى اين رويکرد (روان شناسى گشتالت)، انسان هنگام 
برخورد با امور و پديده ها ابتدا به کل آن ها توجه مى کند و پس از آن به اجزاى سازنده ى کل مى پردازد. 
به همين جهت در برنامه هاى درسى و مراحل ياددهى ــ يادگيرى نيز بايد نخست اشکال و صورت هاى 
کل را به دانش آموزان ياد بدهيم، سپس با استفاده از شيوه ى تجزيه ى کل به عناصر سازنده، اجزاى 
آن را معرفى کنيم؛ مثال به جاى آن که دانش آموز شعرى را بيت بيت حفظ کند، بايد کل شعر را چند 
بار بخواند و پس از دريافت مفهوم و پيام کلى آن، نسبت به حفظ شعر اقدام نمايد و آن را از منظر هاى 

مختلف دستورى، آرايه اى، نگارشى، اماليى و معنايى بررسى و تحليل کند.
تأکيد  او  خواسته هاى  و  نيازها  و  فرد  طبيعت  به  رويکرد  اين  در  محورى:  فعاليت  رويکرد 
مى شود. دانش آموز زيربناى فرايند آموزش است و در تمامى فعاليت هاى ياددهى و يادگيرى شرکت 
مى کند. با توجه به اين که بخش قابل توجهى از ماهيت زبان و ادبيات فارسى، مهارتى است و از طريق 
اين مهارت ها به جنبه هاى درونى و برونى فرد پرداخته مى شود، سعى مى شود به طور متعادل در طراحى 
برنامه ى درسى فارسى راهنمايى به جنبه هاى مختلف دانش آموز دوره ى راهنمايى توجه کافى شود و 

متناسب با آن عناصر محتوا و فعاليت هاى يادگيرى سازماندهى گردد.
رويكرد تلفيقی: امروزه اکثر برنامه هاى درسى به نحوى طراحى و اجرا مى شوند که در روح 
آن ها تلفيقى از رويکردها انعکاس يافته است. از آن جا که درس زبان و ادبيات فارسى ماهيتاً تلفيقى و 
درهم تنيده است، سعى شده است برنامه ى درسى زبان و ادبيات فارسى به نحوى تلفيق و ارائه شود که 
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در نهايت توانايى هاى ذهنى، درک و فهم  ،   تجزيه و تحليل   ،   ترکيب و بازسازى   ،   نقد و داورى  ، برقرارى 
ارتباط با ديگران  ، ابراز وجود و بيان احساسات، افزايش قدرت خالقيت و … تقويت شود. يکى از 
آثار با ارزش رويکرد تلفيقى تأکيد بر آموزش مداوم است که اين موضوع از طريق گسترش فرهنگ 
کتاب و کتاب خوانى در اين برنامه قابل تحقق خواهد بود. اين رويکرد در حوزه هاى زير انعکاس خواهد 

داشت:
۱ــ تلفيق مهارت هاى زبانى

۲ــ تلفيق مهارت هاى ادبيات فارسى
۳ــ تلفيق اطالعات و دانش هاى زبانى و ادبى
۴ــ تلفيق نظام زبانى (آوا، معنا، دستور زبان)

۵  ــ تلفيق ارزش هاى اخالقى
۶   ــ تلفيق زبان و ادبيات فارسى با ساير دروس

۲ــ رويکردهاى خاص (   ويژه  ): رويکردهاى ويژه به رويکردهايی گفته مى شود که فقط در 
حوزه ى ماده ى درسى زبان و ادبيات فارسى مطرح است و دايره ى شمول آن محدود به اين برنامه مى باشد. 
براساس رويکردهاى ويژه به موضوعات درسى مانند موضوع زبان و ادبيات فارسى و ساختار اين رشته 
ادبى،  آرايه هاى  ادبى،  متون  زبانى،  خالقيت  تفکر،  فرآيند  زبانى،  مهارت هاى  مى شود.  داده  اهميت 
قالب هاى شعرى، تاريخ ادبيات و نقد ادبى ساختار رشته ى درسى زبان و ادبيات را تشکيل مى دهند. 
برنامه ى درسى با جهت گيرى خاص نسبت به اين ساختار تالش مى کند، فرايند ياددهى و يادگيرى را به 

دانش آموزان انتقال دهد. در برنامه ى درسى فارسى راهنمايى اين رويکردها عبارت اند از:
رويکرد ساختارى: در اين رويکرد، زبان و ادبيات، نظامى از عناصر و مؤلفه هاى مرتبط به 
بر  کردن  پيدا  تسلط  يادگيرى،  و  ياددهى  از  هدف  مى رود.  کار  به  معانى  رمزگردانى  براى  که  است  هم 
عناصر اين نظام است که معموال در حوزه هاى آواشناسى، واحدهاى دستورى و واژگانى قرار مى گيرد. 
براساس اين ديدگاه و رويکرد برنامه ى زبان و ادبيات بايد به گونه اى باشد که در نهايت دانش آموز به 
بررسى ساختارهاى تشکيل دهنده ى زبانى و ادبى آگاهى پيدا کند و از طريق مهارت در معرفت به آن ها، 

به معانى موجود در زبان و ادبيات پى ببرد.
رويکرد کاربردى/ گشتارى: در اين رويکرد، زبان و ادبيات وسيله و ابزارى براى بيان معانى 
است. به جاى توجه ويژه به عناصر زبانى، به بعد کاربردى و توليدى زبان و ادبيات تأكيد مى شود و از 
عناصر زبان و ادبيات فقط در حدى سود جسته مى شود که معنا و کاربرد زبان تسهيل يابد و محتواى 
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برنامه براساس معنا و گشتار سازماندهى گردد.
رويکرد ارتباطى: در اين رويکرد، زبان و ادبيات وسيله اى براى فهم و روابط متقابل افراد و 
برقرارى روابط اجتماعى بين افراد تلقى مى شود. به جاى توانش زبانى و ادبى به توانش ارتباطى اهميت داده 
مى شود. به درک مطلب بيش تر از توليد زبان و ادبيات تأکيد مى شود و در نتيجه امکان تماس دانش آموز با 
زبان و   ادبيات واقعى بيش تر شده و امکان تعامل بين افراد و گروه ها افزايش مى يابد. مهم ترين نکته در اين 
ديدگاه و رويکرد اين است که آموزه ها و رهيافت هاى اين رويکرد به گونه اى است که هم رويکرد ساختارى 
را دربر مى گيرد و هم رويکرد کاربردى/  گشتارى را. شايد بتوان رويکرد ارتباطى را به عنوان يک رويکرد 
کامال تلفيقى در حوزه ى زبان و ادبيات تلقى کرد که در اين صورت از اين طريق مى توان بسيارى از نيازهاى 

موضوع درسى، دانش آموز و جامعه را تحت پوشش قرار داد.

اصول۱ حاکم بر برنامه ى درسى زبان و ادبيات  فارسى دوره ى  راهنمايى
اصل ۱ــ در کليه ى عناصر و   مؤلفه هاى برنامه ى درسى آموزش زبان فارسى ، بايد مبانى 

فرهنگى و   تربيتى دين اسالم حاکم باشد.
راه کارها:

ـ   تربيتى  تدوين و سازماندهى برنامه ى درسى براساس رويکرد فرهنگى  ـ
ـ   تربيتى  پيش بينى و انتخاب مفاهيم مرتب با اصل فرهنگى   ـ

ـ  تربيتى در محتوا  در نظر گرفتن فصل هايى مناسب براى تحقق رويکرد فرهنگى  ـ
 طراحى فعاليت هاى مناسب براى تحقق اين اصل در محتوا

اصل ۲ــ دربرنامه ى فارسى دوره ى  راهنمايى اصل بر جنبه هاى عملى زبانى و ادبى 
باشد.

راه کارها:
 تدوين کتاب براساس روش فعاليت محورى

 توليد دو کتاب فارسى مهارت هاى شفاهى و کتبى زبان و ادبيات فارسى
 در نظر گرفتن تمرين ها و فعاليت هاى مشابه عملى و کاربردى در کتاب راهنماى معلم

 در نظر گرفتن فعاليت هاى اضافى در کتاب روش تدريس

۱ــ اصل: مجموعه ى بايدها و نبايدهايى که الزم است در کليه ى مراحل طراحى، اجرا و ارزش يابى برنامه ى درسى مّدنظر باشد.
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 آموزش مهارت هاى زبانى و مهارت هاى تفکر و نقد به صورت موازى و مساوى
 ارزش يابى از پيشرفت تحصيلى دانش آموزان براساس چهار مهارت زبانى و دو مهارت تفكر 

و نقد
در  انديشيدن  چگونه  و  انديشيدن  تقويت  عملى  سرمشق  بتواند  بايد  برنامه  ۳ــ  اصل 

نوجوان باشد.
راه کارها:

 پيش بينى و سازمان دهى داستان هاى داراى پيام هاى غيرمستقيم
قبيل  از  تفکر  منطقى  مراحل  با  دانش آموزان  آشناسازى  تمرين هاى  و  فعاليت ها  پيش بينى   

دسته بندى، مرتب کردن و … 
 در نظر   گرفتن   تمرين هايى    جهت    افزايش    درک    ارتباط    عناصر     و    مفاهيم  ذهنى به  سمت   نظم   منطقى

 آموزش غيرمستقيم توانايى هاى ذهنى مثل مقايسه و تحليل و ترکيب از طريق فعاليت ها
 پيش بينى تمرين هايى به منظور توانايى اظهارنظر، پيشنهاد و ارائه ى راه حل به نوجوان

 در نظر گرفتن فعاليت هايى براى تقويت درک سمعى و توانايى برداشت مناسب از مفاهيم
 پيش بينى تمرين ها و آزمون هاى خّالق و فّعال در ارزش يابى

دستاوردها و پژوهش هاى حوزه ى زبان وادبيات نوجوان در  جديدترين  اصل ۴ــ از 
تدوين برنامه استفاده شود:

راه کارها:
و  زبان  حـوزه ى  در  داخلـى   و    خـارجى  نـهـادهـاى  و  مؤسسات  پژوهش هـاى  از  بهره گيرى   

ادبيات    نوجوان
 کاربست يافته هاى پژوهشى در حوزه ى زبان و ادبيات نوجوان

 پيش بينى ساختار و محتوا کتاب براساس يافته هاى پژوهشى زبان و ادبيات نوجوان
اصل ۵  ــ سير آموزش زبان و ادبيات فارسى از ساده به تکامل يافته، باشد.

راه کارها:
 تسلسل منطقى و تداوم محتوا به تناسب پايه ها از زبان به ادبيات

 حرکت از زبان امروزى و طبيعى به زبان تاريخى و کهن
 ادامه ى منطقى مباحث زبانى، ادبى، نگارشى و اماليى دوره ى ابتدايى

 آموزش نکته هاى زبانى، دستورى، اماليى،   نگارشى و   ادبى براساس بسامد، تکرار و ضرورت
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اصل ۶  ــ سير آموزش از زبان طبيعى به زبان معيار باشد.
راه کارها:

 ارائه ى تمرين ها و فعاليت هاى تبديل زبان گفتار به زبان نوشتار
  طراحى و  تدوين تمرين ها و  فعاليت هاى يادگيرى از مهارت هاى شفاهى به مهارت هاى کتبى

 بهره گيرى از ويژگى هاى زبان و فرهنگ مردم براى ساده نويسى
 طرح متون مناسب براى تحقق اين اصل

اصل ۷ــ به تمامى گونه هاى زبان فارسى توجه مناسب و متناسب شود.
راه کارها:

 بهره گيرى از گونه هاى متنوع زبانى
  بهره گيرى از گونه هاى ادبى در برخى از درس ها
  بهره گيرى از گونه ى علمى و خبرى در تمرين ها
 آموزش مطالب صحيح زبان گفتارى و نوشتارى

 تشويق و آموزش نوجوان براى استفاده از زبان فارسى معيار گفتارى و نوشتارى
 پيش بينى تمرين ها و درس هايى در قالب بيان انديشه  ،   گفت   و گو و …

اصل ۸   ــ زبان و بيان کتاب هاى فارسى و مواد کمک آموزشى آن ساده و صميمى    و 
متناسب با ذهن و زبان دانش آموزان باشد.

راه کارها:
 بهره گيرى از زبان مناسب نوجوان در نوشتن متن ها

 استفاده از اصول و مبانى ساده نويسى در نوشتن متن ها
 تهيه ى متن هاى ساده ى ادبى از گذشته و امروز

اصل ۹ــ به گسترش حوزه هاى زبان فارسى (آواشناسى، معناشناسى و دستور) توجه 
کافى شود.

راه کارها:
 پيش بينى تمرين هايى در زمينه ى آواشناسى (آواشناسى مقدماتى)

 پيش بينى تمرين هايى در زمينه ى معناشناسى
 پيش بينى تمرين هايى در زمينه ى دستور
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اصل ۱۰ــ برنامه براساس آخرين يافته ها و نظريه هاى حوزه ى زبان شناسى و ادبيات 
باشد.

راه کارها:
 توجه به تمامى مهارت هاى زبانى در کتاب

  رعايت رويکردهاى نوين در تمامى مراحل انتخاب و سازماندهى محتوا
 بهره گيرى از اصول يادگيرى نظريه هاى شناختى و فراشناختى

 ترجيح بعد توصيفى دستور زبان بر بعد تجويزى آن
 مطالعات راهبردى و تطبيقى در جهت يافتن مناسب ترين نظريات در حوزه ى زبان و ادبيات

اصل ۱۱ــ به انواع خط هاى خواندارى و نوشتارى توجه کافى شود.
راه کارها:

 استفاده از انواع خطوط رايج، هنرى (سنتى و جديد)
 ادامه ى روند بهينه سازى و خوانانويسى

 ايجاد زمينه هاى عملى و الزم جهت زيباسازى خط
و  پژوهش  سازمان  شيوه نامه ى  مصوبات  آخرين  براساس  رسم الخط  ۱۲ــ  اصل 

برنامه ريزى آموزشى باشد.
راه کارها:

 نظارت گروه ويرايش بر رسم الخط
 هماهنگ شدن رسم الخط کتاب هاى فارسى

 هماهنگ شدن ساير کتاب هاى درسى، مجالت رشد و کتاب هاى کمک آموزشى با شيوه نامه ى 
مصوب سازمان 

اصل ۱۳ــ برنامه بايد زمينه ساز تقويت مهارت هاى زندگى در نوجوانان باشد.
راه کارها:

 آشنا کردن دانش آموز با مسئوليت هاى فردى و اجتماعى در سطح ملى و جهانى
 گسترش و پراکندگى نمونه هاى اساسى مهارت هاى زندگى در سراسر کتاب

 بهره گيرى از متون زبانى وادبى در جهت پرورش و تقويت مهارت هاى زندگى
 بهره گيرى از ادبيات کهن براى بهتر زيستن در امروز و آينده
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اصل ۱۴ــ برنامه بايد زمينه ساز تقويت روحيه ى مطالعه و کتاب خوانى باشد.
راه کارها:

 پيش بينى بخش کتاب خوانى
  طرح مباحث شيوه هاى مطالعه ى مطلوب
  پيش بينى ساعت مطالعه و کتاب خوانى

 تجهيز کتابخانه ى مدارس متناسب با اهداف برنامه
 جذب و جلب مشارکت نهادهاى فرهنگى براى تحقق اهداف مطالعه و کتاب خوانى

غيرمستقيم  شکل  به  شناختى  و  ارزشى  اخالقى،  زبانى،  نکات  آموزش  ۱۵ــ  اصل 
باشد.

راه کارها:
 آموزش مفاهيم و نکات از طريق روش هاى فعال

 انتخاب قالب قصه و افسانه و داستان و شعر براى آموزش
 بهره گيرى از فيلم  ،  نوار صوتى  ، CD و ساير فناورى هاى آموزشى

 استفاده از ابزار کمک آموزشى مثل مجله، روزنامه، کتاب کمک درسى و …
 بهره گيرى از بازديدهاى علمى و تفريحى

اصل ۱۶ــ برنامه بايد زمينه ساز تقويت و پرورش خّالقيت و ذوق هنرى و ادبى نوجوان 
باشد.

راه کارها:
 پيش بينى محتوا براساس الگوهاى خّالق و فّعال

  پيش بينى تمرين هايى در کتاب به منظور تقويت قوه ى خّالقّيت و ذوق هنرى
 طراحى تمرين هايى براى تقويت روح جست  و جوگرى و کشف و حل مسئله

اصل  جهت گيرى  با  آموزشى  فناورى  و  آموزشى  آموزشى ،  کمک  مواد  طراحى  و  پيش بينى   
ياد شده

 بهره گيرى از گونه هاى متنّوع هنرى و ادبى با تأکيد بر جنبه هاى زيباشناسى و حسى
 استفاده از شعرخوانى، قّصه خوانى، قّصه گويى، نّقالى، قّصه سازى، نمايش خّالق 

 بهره گيرى از شيوه هاى خّالق نوشتن و سرودن
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در  مناسب  تربيتى  و  اجتماعى  اخالقى،  رفتارهاى  زمينه ساز  بايد  برنامه  ۱۷ــ  اصل 
نوجوانان باشد.

راه کارها:
 طرح الگوهاى متعالى دينى، ملى و جهانى

فعاليت هاى  و  متون  پيش بينى  طريق  از  اجتماعى  آسيب هاى  برابر  در  نوجوانان  مقاوم سازى   
مناسب

 بهره گيرى از امکانات تصويرى که گوياى اهداف تعيين شده باشد.
 توزيع مفاهيمى چون مشارکت و هميارى، آينده نگرى، خودشکوفايى، انتقادپذيرى، دوست يابى، 
همدردى با ديگران، کمک به هم نوع، اعتماد به نفس، گذشت و فداکارى، خودباورى، مسئوليت پذيرى 

و واقع بينى در محتواى برنامه
اصل ۱۸ــ به نقش سازنده ى زن و مرد به طور مناسب و متناسب در برنامه توجه شود.

راه کارها:
 معرفى چهره هاى بزرگ زن و مرد در محتواى برنامه

 بهره گيرى از آثار چهره هاى بزرگ زن و مرد
 توزيع متناسب تصاوير زن و مرد و دختر و پسر در تمام کتاب

 بهره گيرى از نويسندگان، شاعران و معلمان زن و مرد در تهيه ى برنامه
اصل ۱۹ــ موضوعات و مطالب به يک محدوده ى جغرافيايى مشخص نگردد.

راه کارها:
 استفاده از زبان فارسى معيار

 معرفى فرهنگ هاى بومى و منطقه اى با تکيه بر فرهنگ ملى
 ارائه ى تمرين هايى براى آشناسازى دانش آموزان با زبان و ادبيات و فرهنگ منطقه اى و محلى

 توجه به فرهنگ عمومى و ملى در کنار فرهنگ منطقه اى و بومى
اصل۲۰ــ در برنامه به دانش هاى بشرى درتعامل با زبان و ادبيات، توجه کافى شود.

راه کارها:
 در نظر گرفتن مباحثى پيرامون دانش هاى بشرى و دانشمندان مرتبط با دانش ادبى

 ارائه ى تمرين ها و فعاليت هايى در اين زمينه
 بهره گيرى از فناورى آموزشى در جهت تقويت و تعميق مفاهيم اين اصل
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 بهره گيرى از نمونه هايى که نشان دهنده ى تعامل دانش و ادبيات باشد.
اصل ۲۱ــ به تقويت و تعميق حافظه ى سمعى و بصرى توجه کافى شود.

راه کارها:
 بهره گيرى از تمرين هاى مناسب مانند مقايسه، خاطره گويى، شعرخوانى و حفظ شعر مورد عالقه

 توليد مواد کمک آموزشى مناسب
اصل ۲۲ــ برنامه بايد زمينه ساز ابزار وجود و بيان احساس دانش آموزان باشد.

راه کارها:
 پيش بينى درس هايى از زبان دانش آموز، براى طرح ديدگاه ها، عقايد و احساسات

 پيش بينى فرصت هايى در کالس و کتاب و راهنماى معلم
 پيش بينى فعاليت هايى مانند بازى، نمايش، کارگروهى، روزنامه ديوارى براى تحقق اين هدف

 پيش بينى تمرين هايى براى نقد و اظهارنظر درباره ى فيلم و …
اصل ۲۳ــ مواد برنامه بايد با عاليق، سليقه ها و نيازهاى دانش آموز هم سويى داشته 

باشد.
راه کارها:

 انتخاب متون و داستان هاى جذاب و پرکشش
 توجه کافى و الزم به دنياى نوجوان در کتاب درسى و مواد کمک آموزشى

 توجه به هماهنگى تصاوير با دنياى ذهنى نوجوان
 بهره گيرى از الگوها، قهرمانان، اسطوره ها و شخصيت هاى محبوب نوجوان

 توجه به اصول روان شناسى نوجوان در تنظيم و سازماندهى محتوا
اصل ۲۴ــ مواد برنامه متنوع باشد.

راه کارها:
 بهره گيرى از تمرين هاى تنوع زبانى، نگارشى، اماليى و …

 گنجانيدن بخش هاى کوتاه و متنوع در دروس
 فصل بندى کتاب براى تنوع بخشى به کتاب

 استفاده از تمامى امکانات فنى و هنرى، فناورى آموزشى و کمک آموزشى
 ارائه ى فعاليت هاى گوناگون براى استفاده در کالس از طريق راهنماى معلم، کتاب هاى روش 

تدريس و …
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حوزه ى  يافته هاى  وآخرين  مصّوبات  با  منطبق  بايد  محتوا  از  ارزش يابى  ۲۵ــ  اصل 
سنجش و اندازه گيرى باشد.

راه کارها:
 اعتبار   بخشى راهنماى برنامه ى درسى، کتاب درسى، راهنماى معلم، مواد آموزشى و فناورى 

آموزشى
 پيش بينى برگه هاى سياهه ى رفتار دانش آموز و معلم در مهارت هاى زبانی و ادبى

 ارزش يابى از تمام عناصر برنامه ى درسى
اصل ۲۶ــ از امکانات تصويرى، گرافيکى، فنى و … براى تعميق و تثبيت و گسترش 

مفاهيم استفاده شود.
راه کارها:

 بهره گيرى از همکاران هنرمند صاحب سبک
 امتزاج، هم خوانى و نقش تکميلى تصاوير نسبت به متن

اصل ۲۷ــ از ادبيات ديگر ملل در کنار ادبيات فارسى استفاده شود.
راه کارها:

 بهره گيرى از نمونه هاى برجسته ى ادبيات جهان
 بهره گيرى از ترجمه هاى موفق و مترجمان معتبر

 بهره گيرى متعادل از ادبيات کشورهاى گوناگون (آسيا، افريقا، آمريکاى التين و …)

ارتباط برنامه با اهداف شوراى عالى آموزش و پرورش
برنامه ى درسى فارسى دوره ى راهنمايى، همسو با اهداف کلى آموزش و پرورش، کمال انسان 
و رشد و پرورش فطرت خداجوى را در نظام تعليم و تربيت که همان تقرب به درگاه الهى است، براى 
جهت بخشى به رشد همه جانبه ى دانش آموزان بر بنياد تعاليم آسمانى و آموزه هاى انسان پرور دين مبين 

اسالم درنظر دارد. 
بنابراين در ساماندهى مبانى، اصول، اهداف و محتواى اين برنامه، تالش شده است تا زمينه هاى پرورش 
ـ  هنرى، اجتماعى  ، زيستى ،  سياسى ،  ـ  آموزشى   ،  فرهنگىـ  و    ارتقاى اهـداف   اعتقادى ، اخـالقى  ، علمىـ 
اقتصادى کامًال  مورد  توجه  قرار گيرد. هم چنين  برنامه ى موجود با اصول فلسفه ى آموزش و پرورش 

نيز هم خوانى دارد و در عين حال با برنامه ى درسى ملى و سند ملى هماهنگى هاى الزم را داراست. 
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ارتباط برنامه با برنامه ى درسى فارسى ابتدايى و متوسطه
همان طور که در مقدمه گفته شد، اين برنامه در تکميل سير منطقى طراحى و توليد برنامه ى درسى 
فارسى ابتدايى، پيش بينى و برنامه ريزى شده است. از اين رو، در بسيارى از مؤلفه هاى برنامه ى درسى 
از قبيل اصول، رويکردها، اهداف و روش ها، اين برنامه ادامه ى دوره ى ابتدايى است و سعى شده است 

از ديد درجه بندى سطوح يادگيرى، تعميق و تثبيت بيش ترى پيدا کند. 
ساختار فصل بندى محتوا و فعاليت هاى ياددهى ــ يادگيرى کتاب درسى نيز در ادامه ى منطقى 
دوره ى ابتدايى طراحى خواهد بود. از آن جا که در دوره ى راهنمايى سهم ادبيات به نسبت زبان، بيش تر 
از دوره ى ابتدايى است، در مفاهيم و موضوعات محتوا ضمن حفظ آموزه هاى دوره ى ابتدايى، بايد 
آموزه هاى  بر  مبتنى  دوره  اين  دانش آموزان  سنى  شرايط  عاليق و  نيازها و  فراخور  تازه ترى به  مطالب 

متعالى و معنوى فرهنگى تربيتى، ارائه گردد. 
از سوى ديگر  ، برنامه ى درسى فارسى راهنمايى در مؤّلفه هاى اصول  ،  اهداف و شيوه هاى تدريس 
با برنامه ى درسى فارسى دوره ى متوسطه نيز هماهنگى و هم خوانى دارد؛ مثًال در مفاهيم و موضوع هاى 
مربوط به دانش هاى زبانى و ادبى تا جايى که گنجايى و ظرفيت برنامه اجازه مى دهد، بايد تالش شود ضمن 
توجه به مطالب دوره ى ابتدايى، به مباحث و سرفصل هاى دوره ى متوسطه هم توجه شود تا دانش آموز 

پيش نياز مطالب دوره ى دبيرستان را در دوره ى راهنمايى فرا بگيرد. 
کوشش  نيز  فارسى  زبان  دستور  آموزش  در  ساختارى»  ويژه ، «رويکرد  رويکردهاى  بخش  در 
شده است،  برنامه ى دوره ى راهنمايى با دوره ى متوسطه هم سويى بيش ترى داشته باشد. بنابراين انتظار 
مى رود در سازماندهى و تأليف محتواى کتاب درسى به اين تناسب، انسجام حلقه هاى ارتباطى و ساختار 

پيوستارى مبانى آموزشى، توجه ويژه صورت گيرد. 
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اهداف مشترک برنامه ى درسى فارسى با ديگر برنامه هاى
 درسى دوره ى راهنمايى

تربيت بدنىحرفه وفنعلومرياضىعربى دينىجغرافىاجتماعى تاريخ هنر
٭ تقويت اصول و مبانى 
++++++++++فرهنگى و تربيتى اسالمى

٭ ارزش هاى اخالقى 
+++++++++مبتنى بر  انديشه ى    اسالمى 
٭ تقويت مهارت هاى

زندگى درفرآيند  آموزش         
زبان فارسى 

+++++++++

٭ تقويت اخالق فردى    و       
اجتماعى به منظور تربيت  

شهروند مطلوب 
+++++++++

          ٭  آشنايى با نهادهاى 
اجتماعى و سازمان هاى 

موجود در ايران 
++++++

٭ آشنايى با مفاهيم و 
موضوعات بهداشت فردى 

و اجتماعى مرتبط با برنامه ى 
درسى زبان فارسى

+++++

   ٭ آشنايى   با  چهره هاى
ـ    تربيتى ،    علمى    ، فرهنگى    ـ

 سياسى  و … 
+++++++

٭ تقويت روحيه ى 
ديندارى   ،غيرت مّلی     و 
وفادارى به   نظام اسالمى

+++++++++

٭ تقويت روحيه ى 
زيبابينى و تفکر در آيات و 

نعمات الهى
++++++++
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اهداف برنامه ى درسى 
حيطه ى شناختى 

 الف ــ تقويت شناخت زبان فارسى 
۱ــ آشنايى بيش تر با زبان معيار فارسى 

۲ــ آشنايى با اصول و مبانى فرهنگى ــ تربيتى اسالم و ايران 
۳ــ آشنايى بيش تر با دانش هاى زبانى 

۴ــ آشنايى با کارکردهاى نقش هاى زبان 
۵  ــ آشنايى با روش هاى تحقيق، پژوهش و مطالعه در حوزه ى زبان و ادبيات 

ب ــ شناخت ادبيات فارسی 
۱ــ آشنايى با نمونه هاى عالى نظم و نثر فارسى 

۲ــ آشنايى با جلوه هاى زيبايى شناختى در ادبيات (نظم و نثر) 
۳ــ آشنايى بيش تر و گسترده تر با چهره هاى بزرگ ادبى و فرهنگى (ايران و جهان)

حيطه ى عاطفى  
۱ــ تقويت عالقه و نگرش نسبت به کاربرد مهارت هاى زبانى 

۲ــ تقويت عالقه و نگرش نسبت به زبان و ادبيات ايران و جهان 
ـ تقويت عالقه و نگرش نسبت به بيان احساسات و عواطف در قالب گفته ها، نوشته ها و سروده ها  ۳ـ

۴ــ تقويت عالقه و نگرش نسبت به مطالعه ى نوشته هاى مناسب 
۵  ــ تقويت روحيه ى زيباشناختى و تلطيف عواطف و احساسات 

۶  ــ پرورش عالقه و توجه نسبت به موضوعات و مفاهيم مّلى، تربيتى و فرهنگى 
حيطه ى مهارتى 

الف ــ پرورش مهارت گوش دادن 
۱ــ دقت و تمرکز در سخن گوينده 

۲ــ درک گفته هاى ديگران و تقويت مهارت هاى خوب شنيدن 
۳ــ توسعه و تعميم زبان فارسى معيار (در سه حوزه ى واژگان، دستور و معنا) 

۴ــ دريافت پيام در گونه هاى مختلف زبانى 
۵  ــ دقت در لحن و تکيه هاى سخن ديگران 

۶  ــ تقويت توانايى تحمل سخن ديگران 
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۷  ــ پردازش و نقد شنيده ها 
ب ــ پرورش مهارت سخن گفتن 

۱ــ سخن گفتن مؤثر، مناسب، روان در برابر جمع 
۲ــ تقويت توانايى هاى گفتارى براى غلبه بر کم رويى و کسب موفقيت هاى اجتماعى 

۳ــ اصالح گفتار با توجه به کاربرد زبان فارسى معيار (به ويژه در مناطق دو زبانه) 
۴ــ تقويت توانايى بيان صحيح احساسات، آرزوها، انديشه ها، مشاهدات، شنيده ها و خوانده ها 

۵  ــ شرکت فعال در بحث ها و گفت وگوها 
۶  ــ تقويت روحيه ى پرسشگرى و پاسخ گويى خالق به پرسش ها 

۷  ــ به کارگيرى مناسب گونه هاى زبان 
پ ــ پرورش مهارت خواندن 

۱ــ توانايى خواندن نثر و شعر با لحن و آهنگ مناسب 
۲ــ تقويت مهارت در درست خوانى و روان خوانى گونه هاى مختلف متون زبانى و ادبى 

۳ــ بهره گيرى از رويکرد کلى نگر در خواندن 
۴ــ توانايى به کارگيرى کارافزارهاى مناسب در خواندن 

۵  ــ توانايى دريافت پيام محورى متن 
۶  ــ توسعه ى توانايى در سرعت بخشى هنگام خواندن

۷  ــ تقويت توانايى خواندن نقاد و مطالعه 
ت ــ پرورش مهارت نوشتن 

۱ــ تقويت توانايى درست، خوانا و زيبانويسى
۲ــ کسب مهارت نوشتن خالق 

۳ــ توانايى بيان باورها، احساسات و خواسته ها در قالب نوشته هاى گوناگون (نامه، گزارش و …) 
۴ــ توانايى نوشتن به گونه هاى زبان معيار 

۵  ــ توانايى نوشتن انواع نوشته ها 
۶ــ بهره گيرى از امکانات زبانى و ادبى براى تأثيرگذارى بيش تر (مثل شعر) 

ث ــ پرورش مهارت هاى تحليل و تفکر 
۱ــ توانايى اظهارنظر درباره ى عناصر تشکيل دهنده ى متن 

۲ــ توانايى اظهارنظر درباره ى کاربرد واژگان يک نوشته 
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۳ــ اظهارنظر درباره ى زيبايى هاى سخن، نثر و شعر 
۴ــ اظهارنظر درباره ى پيام هاى يک متن 

۵  ــ توانايى استفاده ى مناسب از قواى تخيل در به کارگيرى مهارت هاى زبانى 
۶  ــ توانايى خالقيت و داشتن روحيه ى کاوش و جست وجوگرى 

دوره ى  فارسى  سرفصل هاى  و  موضوعات  نتيجه گيرى  و  استدالل  فرضيه سازى،  توانايى  ۷  ــ 
راهنمايى 

اهداف برنامه ى درسى زبان و ادبيات فارسى در پايه ى اوّل
٭ حيطه ى شناختى 

۱ــ شناخت نمونه هايى از شعر معاصر ايران و جهان 
۲ــ شناخت برخى جلوه هاى خدمات متقابل اسالم و ايران 

۳ــ شناخت نمونه هايى از نثر معاصر ايران و جهان 
۴ــ تقويت شناخت ابعاد زيبايى شناسانه؛  مانند: قافيه  ،  بيت   ،  مصراع  ،   رديف  ،   تشخيص، تضاد، 

و تشبيه 
۵  ــ آشنايى بيش تر و گسترده تر با چهره هاى بزرگ ادبى و فرهنگى معاصر ايران و جهان 

۶  ــ آشنايى با واژگان متون زبانى و ادبى دوره ى معاصر 
۷  ــ آشنايى با درست نويسى متن و بند 

۸  ــ آشنايى با ساختارهاى نحوى زبان فارسى معيار 
۹ــ آشنايى با سطوح پيشرفته ى نوشتن مهارت هاى نوشتارى دوره ى دبستان 

۱۰ــ آشنايى با ماهيت و نحوه ى پژوهش و مطالعه 
٭ حيطه ى عاطفى 

۱ــ تقويت عالقه و نگرش مثبت به مطالعه ى آثار نظم و نثر دوره ى معاصر ايران و جهان 
۲ــ تقويت عالقه و نگرش مثبت به کاربرد مهارت هاى پيشرفته ى نوشتارى دوره ى دبستان 

۳ــ تقويت عالقه و نگرش مثبت به استفاده از تحقيق و پژوهش و مطالعه 
ـ تقويت عالقه و نگرش مثبت به درک ابعاد زيبايى شناختى متون کتاب فارسى سال  اّول راهنمايى ۴ـ

۵  ــ تقويت عالقه و نگرش مثبت به مفاهيم و ارزش هاى فرهنگى، تربيتى، اخالقى و دينى 
۶  ــ تقويت عالقه و نگرش مثبت به مفاهيم و ارزش هاى اسالم و انقالب اسالمى 
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٭ حيطه ى مهارتى 
الف ــ پرورش گوش دادن 

۱ــ دقت و تمرکز در سخن گوينده 
۲ــ ايجاد عادت به درست گوش دادن 

۳ــ دريافت و توسعه ى شنيدارى ميان بخش هاى يک پيام 
۴ــ دقت در آهنگ و تکيه کالم ديگران 
۵  ــ تقويت توانايى تحمل سخن ديگران 
۶  ــ درک پيام و توانايى بررسى شنيده ها 

ب ــ پرورش سخن گفتن 
۱ــ توانايى سخن گفتن مؤثر، مناسب و روان در برابر جمع 

۲ــ تقويت توانايى گفتارى به منظور غلبه بر کم رويى و کسب اعتماد به نفس 
۳ــ توانايى کاربرد زبان فارسى معيار در گفتار 

۴ــ توانايى طرح افکار و انديشه هاى خود در قالب گفتار 
پ ــ پرورش خواندن 

۱ــ توانايى خواندن متون نثر و شعر توأم با درک و فهم معنا
۲ــ روان خوانى گونه هاى مختلف متون زبانى و ادبى 
۳ــ پرورش رفتارهاى مطلوب و مناسب در خواندن 

۴ــ توانايى سرعت بخشى به خواندن در مطالعه ى متون درسى و غيردرسى 
ت ــ پرورش نوشتن 

۱ــ تقويت توانايى تبديل نمادهاى صوتى به نوشتارى (امال) 
۲ــ تقويت توانايى درست، خوانا و زيبانويسى

۳ــ مهارت نشانه گذارى متن 
۴ــ تقويت و تثبيت رفتارهاى مناسب، هنگام نوشتن 

۵  ــ توانايى نوشتن متن هاى ساده 
۶  ــ استفاده از آرايه هاى ادبى در نوشته هاى خود 

ث ــ پرورش مهارت هاى تحليل و  تفّكر
۱ــ توانايى اظهارنظر درباره ى شخصيت هاى يک داستان 
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۲ــ توانايى ارائه ى گزارش شفاهى و کتبى در کالس 
۳ــ توانايى تفکر و انديشه درباره ى شنيده ها و خوانده ها 

۴ــ توانايى مقايسه ى دو نوشته (وجوه مشترک و وجوه تفاوت) 
۵  ــ استخراج پيام ها و نکته هاى کليدى متن 

ساختار کتاب هاى فارسى دوره ى راهنمايى
در دوره ى راهنمايى کتاب فارسى با توجه به ساختار رشته و ماده ى درسى و براساس ادامه ى 

منطقى برنامه ى درسى دوره ى ابتدايى بدين سان سازماندهى و تدوين شده است. 
٭ ستايش                                      

                                 فصل اول: اسالم و  انقالب اسالمى
فصل دوم: علم و فرهنگ                            

                             فصل سوم: زيبايى آفرينش 
۱ــ ساختار فصول   فصل چهارم: شکفتن   

فصل پنجم: اخالق و زندگى                                  
فصل ششم: نام ها و يادها                                  
فصل هفتم: سرزمين من                                  

فصل هشتم: ادبيات جهان    ساختار کتاب فارسى                                
                                    نيايش    

                               ۱ــ متن درس
                                  ۲ــ تصوير

                               ۳ــ فعاليت هاى شفاهى 
           ــ خود  ارزيابى 

۲ــ ساختار درس
 

                      ــ دانش  های زبانى و ادبى
                                          ــ کار گروهى 

                               ۴ــ فعاليت هاى نوشتارى 

اين کتاب عالوه بر مهارت های زبانی (گوش دادن ، سخن گفتن ،  خواندن و نوشتن) به مهارت های 
فرازبانی  ( تفّکر و نقد و   تحليل) نيز توّجه دارد.
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 کتاب فارسى شامل ۸ فصل به شرح زير خواهد بود: 
۱ــ اسالم و انقالب اسالمى  ۲ــ علم و فرهنگ    ۳ــ زيبايى آفرينش     ۴ــ شکفتن 

۵  ــ اخالق و زندگى           ۶ــ نام ها و يادها      ۷ــ سرزمين من       ۸  ــ ادبيات جهان 
توضيح: 

الف ــ کتاب با ستايش آغاز و به نيايش ختم مى شود. 
ب ــ پس از هر درس، يک حکايت مناسب آورده مى شود. 

پ ــ هر فصل شامل ۲ يا ۳ درس است. توزيع مطالب براساس اهميت فصل هاست. 
ت ــ تعداد درس هاى کتاب ۲۱ درس است. 

ث ــ متون نظم و نثر به طور متعادل و مناسب توزيع شده است. 
ج ــ در پيشانى هر فصل، جمله اى زيبا که بيانگر محتواى فصل باشد، آمده است. 

چ ــ به منظور کاهش حجم، روان خوانى ها پس از هر دو فصل آمده است. 
ح ــ در بخش خواندن  ۱  درس آزاد و تعدادى تمرين تکميل کردنى پيش بينى شده است. 

هر درس شامل موارد زير خواهد بود: 
ــ متن درس 

ــ تصاوير
ــ فعاليت: خود  ارزيابى، دانش هاى زبانى و ادبى، کار گروهى 

توضيح 
۱ــ «متن درس» 

 هر درس از ۵ صفحه بيش تر نخواهد بود (بين ۶  ــ۲). 
 درس ها به دو روش مستقيم و غيرمستقيم ارائه خواهد شد. 

الف ــ مستقيم: ارائه ى اطالعات از سوى داناى کل 
ـ   غيرمستقيم: به کمک قالب هايى چون: داستان، خاطره، حسب حال و …  ب ـ

۲ــ تصاوير: از تصاوير زيبا، جذاب، پر کشش با رنگ آميزى زنده ــ هم خوان با درون مايه ى 
درس ــ در جهت تقويّت فهم و درک محتوا استفاده خواهد شد. 

و  واگرا  و  «همگرا  سطح  سه  در  درس  متن  از  پرسش هايى  (خود   ارزيابى):   ۱ فعاليت  ۳ــ 
بينابين» طرح خواهد شد. 

۴ــ فعاليت ۲ (دانش زبانى و ادبى): از طريق آموزش وندها و نقش آن ها در واژه سازى و 
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نکات اماليى ، دستورى ، نگارشى و ادبى واژگان خواندارى افزايش داده مى شود. 
نکته ى اول: دانش زبانى و دستورى است. 

نکته ى دوم: آرايه ها و اصطالحات ادبى به کار رفته در درس را آموزش مى دهد. 
۵  ــ فعاليت ۳ (کار گروهى) 

الف)   مهارت هاى شفاهى:مهارت هاى زبانى    مبتنى بر دانش هاى زبانى و ادبى (فعاليت ۲) 
ب) نقد و تحليل: توانايى اظهارنظر درباره ى شخصيت هاى يک داستان ، کاربرد واژگان يک 

نوشته  ،  زيبايى هاى يک سخن  ،  پيام هاى يک متن 
پ) فعاليت ويژه: قصه گويى، کتاب خوانى، شعرخوانى، نمايش، نقالى، قصه سازى 

بخش نوشتن کتاب فارسى: در اين بخش مهارت هاى نوشتارى تمرين و تقويت مى شود. در هر 
درس مجموعه اى از فعاليت هاى نوشتارى، مبتنى بر آموزش هاى درس، درنظر گرفته خواهد شد. 

تدريس و تمرين هر دو بخش هم زمان خواهد بود. 

جدول دوبعدى اهداف ــ محتوا 
سرفصل هاى تفصيلى اهداف 

شناخت نظم و آشنايى با 
نمونه هاى عالى آن در ادبيات 

ايران و جهان 

انواع شعر:   قصيده  ،   مثنوى   ،   غزل  ،  دوبيتى  ،  رباعى  ،   چهارپاره  ، شعر نو
شعر در دوره هـاى زمانى   مختلف: دوره ى خراسانى، دوره ى عـراقـى، 
دوره ى هندى  ،  دوره ى بازگشت  ،  دوره ى معاصر و ايران و جهان و  … 

شناخت نثر و آشنايى با  
نمونه هاى عالى آن در ادبيات 

ايران و جهان 

انـواع نثر: نثر ساده    ، نثر مسجع   ، نثر فنى   ، نثر روزنـامه اى  ، نثر روايى  ، نثر 
رسمى و … 

نثر فارسى در دوره هاى مختلف از گذشته تا امروز و آثار جهانى 

آشنايى بيش تر و گسترده تر 
با چهره هاى بزرگ ادبى، 
فرهنگى، علمى، انقالبى و 

دينى ايران و جهان 

شاعران: فـردوسى   ، سعدى   ،  مـوالنا ،  حـافظ ،  عطار  ،  نيما ،  شهريار  ،  پروين  ، 
سهراب ،  بهار ،  پروين دولت آبادى و چهره هاى جهانى و  … 

نـويسندگـان: ناصر   خسرو ،  بيهقـى  ،  نصرالّله منشى  ،  عنصرالمعالى   ،  حمدالّله 
مستوفى، دهخدا، جالل آل احمد، مهدى آذريزدى و … 

شخصيت هاى علمى و فرهنگى: ابن سينا، رازى، حسابى، کاظمى آشتيانى، 
خـواجـه نصير، مـدرس، مطّهرى، رجـايى، امام خمينى، بـاهنر، ستارخان و 

باقرخان و چهره هاى جهانى و  … 
شناخت ابعاد زيبا شناسانه ى 

ادبيات 
قافيه ،  رديف  ،  بيت  ،  مصراع  ،  تشخيص  ، تضاد، واج آرايى، تلميح  ،  ضرب المثل،  

مبالغه،  نماد،  تشبيه ، کنايه  ، استعاره  ، مراعات نظير ،  ايهام و … 
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تقويت مهارت هاى زبانى و 
ادبى (گوش دادن، سخن 
گفتن، خواندن، نوشتن، 

مطالعه، نقد و تحليل، تفکر و 
خالقيت و …) 

طراحى الگـوها ، تمرين ها و فـعاليت هـاى متنوع  و گـوناگـون از قبيل
درک و دريـافت  ،  درک مطلب   ،  گفت   و  گـو  ،   نگـارش ، انشاى خـالق ،

دقت در نظرات و …

تقويت عالقه به زبان و ادبيات 
فارسى و ميراث گرانبار 

فرهنگ تمّدن ايران اسالمى 

ارائه ى نـمـونه هـايى از آثار منظوم و منثور، جـلـوه هـايى از ابـعاد هنرى و 
زيبا شناسانه ى ادبيات  ، زندگى بزرگان علمى و ادبى،توجه به دنياى نوجوان، 

مصداق هايى از اخالق و تربيت، ميراث فرهنگى 
ارائه ى تصاوير و فعاليت هاى کالسى و خارج از کالس، ارائه ى توصيه ها و 

رهنمودهاى الزم به معلم، رابطه ى زبان و فرهنگ، داستان و رمان 
آشنايى با واژگان زبان و ادب 

فارسى
شيوه هاى واژه سازى در زبان فارسى، تحليل متون ازطريق تبيين حوزه هاى 

معنايى و واژگانى، نکته هاى زبانى و واژه آموزى 

 آشنايى با درست نويسى
ارائه ى مجموعه واژگان مناسب از طريق متون 

ارائه ى جمالت مناسب از طريق متون
ارائه ى متون مناسب از طريق فصول و ساختار محتوا 

آشنايى با زبان معيار و زبان 
گفتار 

ارائه ى نمونه هاى مختلف از زبان فارسى معيار 
تبيين تفاوت هاى زبان نوشتار با زبان گفتار 

ارائه ى نمونه درس هايى در بخش نگارش و دستور 
تمرين و فعاليت در بازشناسى و تشخيص و کاربرد درست زبان معيار 

آشنايى با کارکردهاى زبان 
تأکيد بر بـه کـارگيرى نقش ارتباطى زبان در تدريس ارائه ى تمرين هايى با تأکيد بر 
تـفکر و حل مسئله، ارائه ى نمونه هايى از داستان ها و نـوشته هاى مبتنى برحـديث 

نفس، حرکت سيال ذهن، تأکيد بر خالقيت و آفرينش زبانى و ادبى 

آشنايى  با مهارت هاى نگارشى 
تفاوت زبـان نـوشتار و گـفتار،  نـوشتن بند ،  تـوصيف صميميت در نوشته ، 
يادداشت روزانه   ،  زندگى نامه  ،  بازسازى صحنه ،  انتخاب واژه،بهترين واژه  ، 
زيبانويسى، گـزارش نويسى ،   خالصه نويسى ،  روزنامه    ديوارى  ،  نوشتن آزاد ، 

تک نگارى، نامه ى سرگشاده     و    داستان نويسى 

آشنايـى مقدماتى    بـا   تحقيق و 
پژوهش 

ارائه ى فـعاليت هـاى پژوهش مـدار در محتوا و تمرين هـاى کتاب فـارسى 
ارائه ى نمونه متن هاى زبانى و ادبى متناسب با اصول و معيارهاى پژوهش 

علمى و ادبى
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مفاهيم و موضوعات زبانى و ادبى
۱ــ دستور 

 جمله و ساخت آن   گروه اسمى 
 اجزاى جمله ۲  گروه قيدى

 انواع جمله   دستور تاريخى
 گروه فعلى 

۲ــ نکات نگارشى 
ــ يادداشت روزانه                 ــ زندگى نامه 

ــ خاطره نويسى                      ــ گزارش نويسى
ــ گفتار و نوشتار                  ــ نمايش نامه 

ــ فيلم نامه                            ــ داستان نويسى
ــ بازگردانى شعر به نثر            ــ آشنايى با گونه هاى نثر 

ــ ساختار مقاله و مقاله نويسى    ــ توصيف 
ــ نامه نگارى                        ــ طنز 

ــ بهره گيرى از عنصر جان   بخشى در نوشته 
ـ    شرح حال نويسى ـ

ــ معرفى زادگاه و اماکن (تک نگارى) 
ــ بازسازى رويدادها

ــ گزينش بهترين واژه ها و به کارگيرى در نوشته 
ــ گامى فراتر از ساده نويسى

ــ روزنامه  ديوارى                 ــ خالصه نويسى
ــ صميميت در نوشته              ــ فضا  سازى
ــ بازنويسى                           ــ    بازآفرينى

ــ بهره گيرى از عنصر تخّيل (نوشته ى خّالق) 
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۳ــ نکات اماليى 
۴ــ مهارت هاى مطالعه و کتاب خوانى

۵  ــ مفاهيم ادبى شامل 
۱ــ قالب هاى شعرى مانند: قصيده ،  مثنوى ،  قطعه  ،  شعر نيمايى 

۲ــ زيبايى هاى ادبى ( نثر و  شعر ) مانند تشخيص  ،   تشبيه ،  سجع  ،  مبالغه و … 

۶   ــ مفاهيم ارزشى
۱ــ طرح ارزش هاى فرهنگ و تمدن ايران و اسالم 

۲ــ طرح ارزش هاى مّلى و انقالبى
۳ــ طرح ارزش هاى اجتماعى و فرهنگى 

۴ــ طرح ارزش هاى بومى و منطقه اى 

فهرست فعالّيت ها و تمرين هاى پيشنهادى براى برنامه ى فارسى راهنمايى
مهارت هاى گفتن 

۲ــ سرودخوانى   ۱ــ داستان گويى 
۴ــ گسترش واژگان ۳ــ گفت وگو در کالس 

۶  ــ مصاحبه  ۵  ــ چيستان گويى  
۸   ــ توصيف شفاهى تصاوير  ـ    دکلمه   ۷ـ

۱۰ــ تعريف کردن داستان  ۹ــ خاطره گويى  
۱۲ــ نقل و قول غيرمستقيم ۱۱ــ نقل و قول مستقيم  

مهارت هاى نوشتن 
۲ــ گسترده نويسى ۱ــ عبارت هاى تکميل کردنى  

۴  ــ واژه سازى با پيشوندها  ۳ــ جدول کلمات  
۶  ــ واژه سازى با مشتق هاى فعلى  ۵  ــ واژه سازى با پسوندها 

۷ــ واژه سازى با اسم ها و صفات     ۸  ــ کاربرد نکات اماليى 
۱۰ــ کاربرد نکات زبانى ۹ــ کاربرد نکات نگارشى 

۱۲ــ نگارش مشاهدات و محسوسات در طبيعت  ۱۱ــ آموزش خط تحريرى  
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۱۴ــ مطابقت فعل و نهاد ۱۳ــ نوشتن خّالق  
۱۶ــ مطابقت اجزاى جمله ۱۵ــ مطابقت فعل و شناسه  
۱۸ــ نوشتن عبارت و بند  ۱۷ــ جمله سازى  

۱۹ــ نوشتن در قالب هاى مختلف زبانى و ادبى 
مهارت هاى خواندن 

۱ــ کتاب خوانی 
۲ــ صامت خوانى 

۳ــ خواندن ترکيب هاى وصفى و اضافى 
مهارت گوش دادن 

۱ــ گوش دادن به نوار صوتى 
۲ــ گوش دادن انتقادى

۳ــ مهارت توجه به کانون سخن 
مهارت هاى تفکر 

۲ــ حدس زدن پايان داستان  ۱ــ ساخت جمله هاى فى البداهه  
۴ــ طبقه بندى مفاهيم ذهنى و عينى  ۳ــ مرتب کردن مفاهيم ذهنى و عينى  

۶  ــ پيدا کردن راه حل مناسب  ۵  ــ بيان احساسات و عقايد در کالس  
۸  ــ مرتب کردن داستان به هم ريخته  ۷ــ يافتن فکر مرکزى  

۱۰ــ تمرين هاى هم نشين سازى ۹ــ تمرين هاى جانشين سازى  
۱۲ــ درک يافتن مترادف ها  ۱۱ــ پرسش هاى درک مطلب  

۱۴ــ يافتن متشابه ها  ۱۳ــ يافتن متضادها  
۱۶ــ يافتن کلمات معنى دار ۱۵ــ يافتن هم نويسه ها 

۱۷ــ تقويت تخيل
مهارت هاى عملى

۲ــ اجراى دستورالعمل از طريق نوشته  ۱ــ ايفاى نقش  
۴ــ نمايش خّالق  ۳ــ نمايش فيلم  

۶  ــ نمايش عروسکى ۵  ــ نمايش درس  
۸  ــ نمايش بى کالم (پانتوميم)  ۷  ــ نمايش راديويى  
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۱۰ــ استفاده از فرهنگ لغات  ۹ــ نقاشى خّالق  
۱۲ــ واژه يابى خوشه اى  ۱۱ــ خود جايگزينى در داستان  

۱۴ــ استفاده از لغت نامه در کالس  ۱۳ــ بازى واژگانى  
۱۶ــ طراحى جدول کلمات  ۱۵ــ کتاب سازى  

مهارت نقد
ـ     ارزش يابى واژگانى زبان  ۱ـ

۲ــ گوش دادن انتقادى 
۳ــ نقد و تحليل شنيده ها و خوانده ها 

روش هاى تدريس و اصول ياددهى ــ يادگيرى در برنامه ى درسى فارسى
با توجه به رويکردهاى برنامه، در انتخاب روش ها و شيوه هاى ياددهى ــ يادگيرى زبان فارسى 

بايد به اصول زير توّجه کرد: 
ــ تأکيد بر فّعالّيت دانش آموزان و محول کردن مسئولّيت يادگيرى به آنان 

ــ کاهش نقش آموزگار و افزايش نقش مديريت و رهبرى وى 
ــ تأکيد و توّجه به پرورش روحيه ى نقادى فراگيران 

ــ توّجه به کار گروهى دانش آموزان 
ــ توّجه به تفاوت هاى فردى يادگيرى در دانش آموزان 

ــ تلفيق آموزش و ارزش يابى 
ــ استفاده ى بهينه از شرايط در جهت آموزش زبان 

ــ ايجاد فضاى نشاط آور در کالس و مدرسه 
ــ تأکيد به تسّلط فراگيران در فرآيند يادگيرى و ياددهى 

روش هاى ياددهى ــ يادگيرى در برنامه ى درسى فارسى
اين برنامه براى آموزش و تقويت مهارت هاى زبانى و ادبى، تفکر، گسترش گنجينه ى لغات، شناخت 
بهتر اطراف و ايجاد ذوق ادبى در دانش آموزان روش هاى زير را مؤثر مى داند. الزم به توضيح است 
که روش هاى زير جنبه ى توصيه اى و پيشنهادى دارد و مدارس و معلمان و دست اندرکاران آموزشى 

مى توانند از ديگر روش ها و فعاليت هاى مناسب با برنامه نيز استفاده کنند: 
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۱ــ روش پرسش و پاسخ: همان طور که از نام اين روش برمى آيد، در اين روش معلم پرسش هاى 
مناسبى را تهيه و آماده مى کند و آن ها را به گونه اى در کالس به کار مى گيرد که دانش آموزان به سمت 
اهداف برنامه و درس هدايت شوند. در اين روش معلم مى تواند پرسش هايى فى البداهه نيز جهت تکميل 
يادگيرى طرح کند. نکته ى مهم اين است که مديريت و هدايت دانش آموزان و تنظيم زمان براى پاسخ 

به پرسش بايد مورد توجه باشد. 
اين روش مهارت هاى گوش دادن، گفتن، نقد و تحليل و حافظه ى شنيدارى و قدرت بيان را تقويت 

مى کند و اگر از نتايج بحث ها هم گزارشى تهيه شود، به تقويت چهار مهارت زبانى خواهد انجاميد. 
۲ــ روش بحث گروهى: در صورتى که پرسش و پاسخ از حالت دو   طرفه بين معلم و دانش آموز 
دانش آموزان  تا  کند  طرح  کالس  در  را  مشخصى  موضوع  معلم  و  درآيد  دانش آموز  و  دانش آموز  يا 
درباره ى آن باهم مشورت و انديشه کنند، روش بحث گروهى به کار گرفته خواهد شد. اين روش از 
جمله روش هاى فعال و مشارکتى در امر آموزش به شمار مى رود. بنابراين دانش آموزان در گروه هاى 
مختلف طبقه بندى مى شوند و با هدايت معلم به بحث و گفت وگو مى پردازند. اهّمّيت اين روش با توجه 
به ماهيت زبان و ادبيات فارسى زمانى روشن مى شود که نمايندگان هر گروه نظر خود را بيان مى کنند و 
ضمن گوش دادن به اظهارات ديگر گروه ها، به نقد و تحليل نيز تسلط مى يابند. گروه بندى مناسب ، کنترل 
زمان   ،  هدايت و رهبرى گروه ها ،  طرح موضوعات مناسب و … از جمله شرايط اساسى براى به کارگيرى 

اين روش است. 
۳ــ ايفاى نقش، قصه گويى و نمايش خالق: در دوره ى راهنمايى به ويژه در کتاب فارسى به 
خوبى مى توان از نمايش و قصه گويى مناسب با سن نوجوانى استفاده کرد. برخى از دروس به گونه اى 
سازماندهى شده اند که با هدايت معلم مى توان مفاهيم موردنظر را به صورت عينى و محسوس به نمايش 

گذاشت. 
اين روش ها چنان چه با بحث و تبادل    نظر و ارزش يابى در کالس توأم شود، مى تواند عالى ترين 
اهداف آموزش زبان و ادب فارسى را محقق کند. بخشى از اين اهداف  عبارت اند از: ايجاد برقرارى 
ارتباط انسانى و عاطفى، نظم بخشى به افکار و گفتار، پرورش قوه ى تفکر، استنتاج، رشد و شکوفايى 

خالقيت و استعدادهاى زبانى و ادبى. 
۴ــ روش گردش علمى: در اين روش معلم براى آشنايى بيش تر دانش آموزان با آثار تاريخى 

و ادبى و زبانى آن ها را به بيرون از کالس مى برد تا از نزديک به مشاهده بپردازند. 
دانش آموزان با توضيح و توصيف ديده ها و شنيده هاى خود به صورت گفتارى و نوشتارى به 
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پرورش و تقويت مهارت هاى زبانى و ادبی خود دست  مى يابند. مى توان از آن ها خواست تا گزارش تهيه 
کنند. يادداشت بردارى کنند، اطالعات حاصله را طبقه بندى کنند و زيبايى هاى مشاهده شده را وصف 

کنند و يا آن ها را به تصوير بکشند تا بدين ترتيب به پاره اى از مهارت هاى نگارشى تسلط پيدا کنند. 
۵  ــ روش تفکر استقرايى: از آن جا که تفکر پيوندى ناگسستنى با هرکدام از مهارت هاى 
زبانى و ادبى دارد و در روش استقرايى هم تفکر در يک روند متوالى، از آسان به پيچيده سازماندهى 
مى شود، استفاده از اين روش مى تواند يک فرايند يادگيرى مؤثرى را تا حصول نتيجه در دانش آموز 
ايجاد کند. در جريان تفکر، دانش آموزان اطالعاتى جمع آوری مى کنند و آن ها را طبقه بندى مى کنند و 
به تفسير و کشف ارتباط بين يافته هاى خود مى پردازند. از اين روش مى توان در آموزش نکات اماليى، 

انشايى و در دستور زبان استفاده کرد. 
۶  ــ روش بديعه پردازى: با توجه به اين که زبان و ادبيات فارسى ماهيتًا با خلق و آفرينش 
و توليد انديشه هاى بديع ارتباطى نزديک و تنگاتنگ دارد، از اين روش مى توان براى آموزش انشا و 
انشا،  موضوع  درباره ى  کردن  بحث  با  دانش آموزان  روش  اين  براساس  کرد.  استفاده  خّالق  نگارش 

قياس کردن، بيان احساسات خود و … به تفکر خالق و پرورش عواطف دست مى يابند. 
۷  ــ روش حل مسئله: در اين روش مسئله اى مطرح مى شود که مى تواند از گرفتارى قهرمان 
قصه شروع شود. دانش آموزان به توصيف و تبيين مسئله مى پردازند، راه حل يا راه حل هايى براى آن 
پيدا مى کنند. پس از بحث و گفت وگو، معلم نظرات خود را درباره ى حل مشکل قهرمان داستان ارائه 
مى دهد. دانش آموزان به بررسى علت وقوع حوادث در قصه ها مى پردازند و ارتباط علت و معلولى وقايع 
را کشف مى کنند؛ ايده ها و نظرات مختلف را به يک ديگر مربوط و مقايسه مى کنند و يا نتايج داستان ها 
را پيش گويى مى کنند. مطالب ذکر شده مى تواند در دو گونه ى بيانى يعنى گفتارى و نوشتارى مطرح 
شود. در دوره ى راهنمايى مى توان از دانش آموزان خواست تا درباره ى شنيده ها و يا خوانده هاى خود 

به قضاوت و داورى بپردازند. 
۸  ــ روش واحد کار: از اين روش مى توان براى آموزش انشا و فعاليت هاى خارج از کالس 
به  فردى  يا  گروهى  صورت  به  شده  تعيين  موضوعات  براساس  شاگردان  که  ترتيب  بدين  کرد.  استفاده 
دنبال جمع آورى اطالعات در خارج از کالس مى روند و گزارشى تهيه مى کنند، سپس اين گزارش را 
در کالس عرضه مى کنند. موضوعاتى از قبيل سرگذشت شاعران، نويسندگان، شخصيت هاى علمى، 
اجتماعى و مذهبى، مى تواند براى استفاده از اين روش موردنظر باشد. اين روش مى تواند براى تقويت 

حس پژوهش و تقويت مهارت هاى جست وجوگرى مؤثر باشد. 
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۹ــ روش کارآيى تيم: دانش آموزان را به گروه هايى تقسيم مى کنند و هريک از اعضاى گروه 
تکليف مشخص شده را به طور انفرادى مى خواند، بعد به سؤال هاى آزمون که در اختيار او قرار مى دهند، 
پاسخ مى دهد؛ سپس در گروه نيز درباره ى پاسخ هاى خود گفت وگو مى کنند و داليل انتخاب يا رد آن 
را ارزيابى مى کنند. در مرحله ى بعد، کليد سؤال ها در اختيار دانش آموز قرار مى گيرد و اعضاى گروه 
درک عميقى از بهترين پاسخ به دست مى آورند. بعد از آن اعضاى گروه پاسخ هاى فردى و گروهى را 
نمره گذارى و نمره ى مؤثر بودن يادگيرى را محاسبه مى کنند. از اين روش در کالس هاى فارسى و در 
تدريس حوزه هاى مختلف از قبيل متن درس ها، انجام تمرين ها، امال و انشا، دستور و آرايه ها مى توان 

بهره گرفت. 
۱۰ــ روش تدريس اعضاى تيم: اين طرح، اين امکان را مى دهد که مقدار زيادى از موضوع 
درسى طى يک دوره ى زمانى کوتاه با مطالعه ى گروه، تحت پوشش قرار گيرد. در انتخاب متن مورد 
تدريس بايد درنظر داشت که متن به بخش هاى مستقل از يکديگر قابل تقسيم باشد. بخش ها نيز از نظر 
مى کند،  مطالعه  را  شده  تعيين  موضوع  از  بخش  يک  دانش آموز  باشند.  برابر  تقريبًا  دشوارى  و  طول 
سپس با همتاهاى خود که مسئول بخش مشترکى هستند، دور هم جمع مى شوند و براى رفع اشکال هاى 
خود تبادل نظر مى کنند. سپس به گروه خود برمى گردند و به ترتيب از اول بخش تا آخر بخش را به نوبت 

تدريس مى کنند. 
قادر  را  آنان  معيارها،  از  روشنى  درک  کسب  طرح  اين  در  عملکرد:  قضاوت  روش  ۱۱ــ 
مى سازد تا درباره ى کيفيت کار خويش قضاوت کنند. در اين صورت مى توانند تا حدودى از ارزيابى 
کارشان توسط ديگران بى نياز شوند.  سپس هر شخص کار خويش را ارائه مى دهد.  اعضاى گروه ، کار 
هر فرد را با ديگرى و با معيارهايى که فراگرفته اند، مقايسه مى کنند.هر فرد ،  انتقادهايى را که به کارش 
شده است، دريافت مى کند؛ مثًال معلم از دانش آموزان مى خواهد تا ويژگى هاى يک شعر خوب را بيان 
و جمع بندى کنند. پس از بيان نظرات مختلف توسط گروه ها، معلم معيارهاى علمى را ارائه مى دهد و 

بدين ترتيب آن ها عملکرد خود را مورد تجديدنظر و ارزيابى قرار مى دهند. 
۱۲ــ روش روشن سازى طرز تلقى: اولين مرحله در روشن سازى طرز تلقى، به فراگيران 
کمک مى کند تا آنان با پاسخ دادن به يک سؤال و يا تکميل يک جمله، طرز تلقى خود را ارزيابى کنند، 
سپس فراگيران دور هم جمع مى شوند تا اين طرز تلقى را بررسى کنند و به کمک شرايط شناخته شده و 
اطالعاتى که در اختيار دارند، روى بهترين طرز تلقى به توافق برسند، سپس هر فرد پاسخ خود را ارائه 
مى دهد تا ارزيابى شود. طرز تلقى افراد پس از بحث نيز ارزيابى مى شود تا مشخص شود که آيا تغييرى 
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رخ داده است يا خير. بنابراين، اين روش فراگيران را قادر مى سازد که کشف کنند: «آيا طرز تلقى شان 
بر يک پايه ى محکم از حقايق، اطالعات و منطق استوار است؟»

روش هاى خواندن
از  آن  در  زيرا  است؛  مؤثر  روشى  خواندن  شروع  در  بلندخوانى  بلندخوانى:  روش  ــ  الف 
دو فرايند ادراکى يعنى تميز شنيدارى و تميز بصرى استفاده مى شود اما در دوره ى راهنمايى با توجه 
مختلف  شيوه هاى  از  است  بهتر  دانش آموزان  شناختى  ويژگى هاى  و  ابتدايى  دوره ى  آموزش هاى  به 

صامت خوانى استفاده شود. اين روش براى تندخوانى و مطالعه ى صحيح مفيد است. 
ب ــ روش صامت خوانى: روش هايى که در زير مى آيد بيش تر مبتنى بر صامت خوانى اند: 

۱ــ دقيق خوانى:در اين نوع خواندن دانش آموز به درک کامل متن  خواندنى و نگهدارى آن 
به طور منظم در حافظه مى رسد. او به افکار اصلى نويسنده پى      مى برد؛ به ارتباط بين مطالب مى پردازد؛ 
خالصه ى متن را بيان مى کند و از آن نتيجه گيرى مى کند. معلم براى سنجش اين نوع خواندن صامت 

مى تواند سؤاالتى از متن بپرسد که مفاهيم متن را مورد سنجش قرار دهد. 
۲ــ خواندن تجّسمی:  هدف اين نوع خواندن درک عميق تر، تحريک حس کنجکاوى و مشارکت 
فعاالنه در مطالعه است. براى رسيدن به اهداف مذکور الزم است قبل از مطالعه سؤاالتى از متن انتخاب 

شود تا از اين طريق ذهن دانش آموز هنگام مطالعه به سمت يافتن پاسخ ها هدايت شود. 
۳ــ خواندن انتقادى:  در اين روش دانش آموزان متن درس را مطالعه مى کنند، سپس درباره ى 
ويژگى هاى متن و نوع نوشته و سبک نويسنده يا شاعر و قالب درس بحث و گفت وگو مى کنند و در پايان 

نظر نهايى خود را نسبت به متن خوانده شده ارائه مى دهند. 
در اين روش، دانش آموز به تجزيه و تحليل مطالب، ارزش گذارى و قضاوت مطالب و برقرارى 

ارتباط بين جوانب مختلف مطالب مى پردازد. 
حس  پرورش  براى  مؤثرى  زيبايى ها ، روش  درک  براى  التذاذى:  خواندن  خواندن  ۴  ــ 
زيبايى شناسى و تقويت ذوق ادبى است.بهتر است دانش آموز بيش تر به دنبال يافتن زيبايى هاى موجود 

در نثر و شعر باشد؛  مانند يافتن تشبيهات  ،  ضرب المثل ها ، وزن و قافيه ، موسيقى موجود در شعر و … 
با توجه به اين که يکى از اهداف آموزش زبان و ادبيات فارسى تلطيف عواطف و التذاذ ادبى 
است، در متون هنرى و ادبى مانند اشعار برتر و متن هاى تأثيرگذار داستانى و ادبى به اين نوع خواندن 
تأکيد مى شود. معلم مى تواند به تناسب سرفصل ها و عناوين دروس قطعات زيبايى از نظم و نثر را انتخاب 
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و در کالس با لحن و آهنگى مناسب قرائت کند. در اين نوع خواندن درک مطلب هدف نيست؛ بلکه 
بايد متونى ارائه شود که با آن التذاذ و پرورش ذوق ادبى عملى شود. 

ـ   خواندن مروری (    ُكل خوانی   ): در اين شيوه، خواننده با اندکى توّرق براى به دست آوردن  5  ـ
اطالعات مهم و مرور سريع نوشته ها در کم ترين زمان  ، عناوين اصلى و واژگان کليدى را از  نظر مى گذراند 

تا با ساختار کّلى اثر آشنا شود. 
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ارزش يابى پيشرفت تحصيلى
يا  کالسى  پرسش هاى  به  تنها  که  است  درسى  برنامه ى  مهم  بسيار  عناصر  از  يکى  ارزش يابى 
در  آموزشى  بسته ى  شکل  به  درسى  برنامه ى  محصول  که  وقتى  نمى شود.  محدود  پايانى  آزمون هاى 
اختيار مخاطبان و مجريان قرار گرفت، انتظار مى رود معلمان به منظور اطمينان از ميزان تحقق اهداف 
برنامه، از آزمون ها و شيوه هاى توصيه شده براى ارزش يابى استفاده کنند. پيشنهاد مى شود در انتخاب 

شيوه هاى ارزش يابى اصول زير رعايت شود: 
١ ــ شيوه ى ارزش يابى با اهداف آموزشى و ساير عناصر برنامه متناسب باشد و نشان دهد که 

هر  کدام از شيوه ها و مهارت ها چه دانش، مهارت و نگرشى را اندازه مى گيرد. 
فعاليت  که  برنامه اى  در  مثًال  باشد؛  داشته  تناسب  برنامه  رويکرد  با  بايد  ارزش يابى  شيوه ى  ٢ ــ 
محور است، شيوه هاى ارزش يابى در عين توجه به فرايند آموزش، نتيجه و محصول آموزشى را نيز 

مورد توجه و سنجش قرار مى دهد. 
٣ ــ شيوه ى انتخاب شده نسبت به ساير شيوه ها، کارآيى بيش ترى داشته باشد. 

٤ ــ به تناسب ماهيت اهداف و ساير عناصر برنامه از شيوه هاى متعدد استفاده شود.
براى ارزش يابى از ميزان تحقق اهداف برنامه ى درسى زبان و ادبيات فارسى دوره ى راهنمايى، 
جهت گيرى ها و رويکردهايی قابل طرح است. در اين برنامه با توجه به اصول و مبانى  آموزش زبان 
و  ادبيات فارسى  و  نيز  اهميت  برخى  روش هاى ارزش يابى در اين درس به اصول زير تکيه و تأکيد 

مى شود: 
١ ــ اصل ارزش يابى از مهارت هاى شفاهى زبان 

٢ ــ اصل ارزش يابى تلفيقى از مهارت هاى کتبى زبان
٣ ــ اصل ارزش يابى از فرايند آموزش و فعاليت هاى دانش آموزان

٤ ــ اصل ارزش يابى مستمر (تکوينی) و توصيفى در کنار ارزش يابى پايانى 
با توجه به ماهيت برنامه ى درسى زبان و ادبيات فارسى و نيز نوع ارزش يابى حاکم بر آموزش، 

براى ارزش يابى اين درس روش هاى زير پيشنهاد مى شود: 
١ ــ روش کتبى

٢ ــ روش شفاهى
٣ ــ روش مشاهده ى رفتار

برای استفاده ى درست از روش هاى فوق و رعايت رويکردهاى ارزش يابى در اين برنامه، از 
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ابزارهاى زير مى توان بهره گرفت: 
مهارت های  ريز  از  و …  انشايى  پاسخ،  کردنى،کوتاه  تکميل  سؤاالت  شامل  کتبى  آزمون  ١ ــ 

نوشتاری. 
و  خواندن  و  گفتن  گوش دادن،  مهارت هاى  از  شفاهى  پرسش هاى  شامل  شفاهى  آزمون  ٢ ــ 

ريزمهارت های خوانداری. 
توانايى هاى  ارتباطى،  مهارت هاى  در  دانش آموز  عملکرد  اندازه گيرى  ابزار  ليست،  چک  ٣ ــ 

ذهنى، شرکت در فعاليت هاى گروهى و مهارت هاى شفاهى زبان.

شيوه نامه ی ارزش يابی فارسی دوره ی راهنمايی
کاربست  و  خواندن  (مهارت  فارسی  درس های  پايانی  و  مستمر  آزمون های  ارزش يابی 
(مهارت  امال  و  نوشتاری)  خالقيت های  و  نگارش  (مهارت  انشا  خوانداری)،  ريز مهارت های 
و  آموزش  عالی  شورای  مصّوبه ی  با  منطبق  نوشتاری)،  شکل های  تشخيص  توانايی  و  درست نويسی 

پرورش و آيين نامه ی ارزشيابی دوره ی راهنمايی به شرح زير است:
١ــ خواندن فارسی: شفاهی ــ عملی (٢٠ نمره)

باشد:  زير  موارد  شامل  می تواند  (مستمر)  تکوينی  آزمون  منره:   20 تكوينی:  ارزش يابی 
روخوانی متن با رعايت آهنگ و لحن مناسب آن، درک مطلب، خودارزيابی، دانش های زبانی و ادبی، 
به  پاسخ  بيان،  فّن  و  سخنوری  در  توانايی  پژوهش ،  و  کتاب خوانی  و  مطالعه  شعر،  حفظ  گروهی،  کار 

فّعالّيت ها و تمرين ها، شعرخوانی و روان خوانی.
يادآوری: نمره ی هر يک از ريز مواد باال به تشخيص معّلم و متناسب با شرايط کالس و درس 

تعيين می شود.
ارزش يابی پايانی: 20 منره

ــ خواندن: ١٠ نمره (روخوانی ٥ + درک مطلب ٥)
ــ شناخت واژگان در جمله: ٣ نمره (مترادف، مخالف) شبکه ی معنايی (شامل مراعات نظير و 

ارتباط معنايی زنجيره ی واژگان)
ــ دانش های زبانی و ادبی: ٥ نمره (دانش زبانی ٢ نمره + دانش ادبی ٢ نمره + تاريخ ادبيات 

١ نمره) 
ــ حفظ شعر: ٢ نمره
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 منره ی نهايی: ميانگين ارزش يابی تکوينی و پايانی (٢٠=٢: ٤٠=٢٠+٢٠)
يادآوری: در هر نوبت به دلخواه دانش آموز، فقط يک شعر حفظی خواسته شود.

٢ــ امالی فارسی: کتبی (٢٠ نمره)
ـــــ ارزش يابی تكوينی، 20 منره: ٢٠ نمره امالی تقريری تقسيم بر دو + ١٠ نمره فّعالّيت های 

اماليی بخش نوشتن)
ـــــ ارزش يابی پايانی، 20 منره: ٢٠ نمره امالی تقريری تقسيم بر دو + ١٠ نمره فّعالّيت های 

اماليی بخش نوشتن)
٭ منره ی نهايی:

ميانگين ارزش يابی تکوينی و پايانی (٢٠=٢: ٤٠=٢٠+٢٠)
يادآوری: امالی تکوينی (مستمر) هميشه از درس خوانده شده، نيست، می توان از درس های 

پيشين و حّتی ديگر کتاب های درسی همان پايه نيز امال گفت.
٣ــ انشای فارسی (٢٠ نمره)

ـــــ ارزش يابی تكوينی: 20 منره
١٠ نمره انشا +١٠ نمره فعاليت های نگارشی بخش نوشتن

ـــــ ارزش يابی پايانی: 20 منره
١٠ نمره انشا + ١٠ نمره فعاليت های نگارشی بخش نوشتن

٭ منره نهايی:
ميانگين ارزش يابی تکوينی و پايانی (٢٠=٢: ٤٠=٢٠+٢٠)

الزم است در ارزش يابی انشا به موارد زير توجه شود:
١) رعايت نظم منطقی و پرورش موضوع.

٢) به کارگيری درسِت نکته های نگارشی، دستوری و اماليی.
٣) تأکيد و توّجه به استفاده از جمله های نو و خالقانه در انشا.

٤) بهره گيری از تخّيل   
٥) توانايی بهره گيری از عنصر توصيف

٦) به کارگيری واژگان مناسب و تعبيرها و ترکيب های خوش ساخت
٧) استفاده از آيات و روايات متناسب با موضوع

٨) به کارگيری امثال و حکم و اشعار مناسب
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٩) بهره گيری از آرايه ها و عناصر زيبايی سخن
١٠) پيراسته، ويراسته و پاکيزه نويسی و … .

در صورت برخورداری نوشته از فضای خّالقانه و نگاه نو، می توان از برخی کاستی های ظاهری 
و کم اهمّيت مانند نشانه گذاری ها و خط خوردگی ها چشم پوشی کرد.

جدول ساعات و مواد درسی زبان و ادبيات فارسی دوره ی راهنمايی

نوع آزمون و ارزش يابیمواد درسیساعات

٥
فارسی (مطالعه و کتاب خوانی)

امال
انشا

شفاهی ــ عملی
کتبی
کتبی

توصيه های اجرايی

روش هاى اشاعه و تثبيت برنامه
هر ماده ى آموزشى حتى اگر به بهترين شکل ممکن طراحى، سازماندهى و توليد شود، چنان چه 
مجريان آن از کم و کيف اجراى آن مطلع نباشند، قادر به اجراى مطلوب نخواهند بود. در نتيجه برنامه ريزى 
درسى و مؤلف از باز خورد واقعى آن آگاه نمى شوند. به همين سبب، الزم است برنامه ى درسى براى 
دست يابى به نتايج مطلوب، در ميان دست اندرکاران و مجريان اشاعه گردد. برنامه ى درسى زبان و ادبيات 

فارسى از دو طريق رسمى و غيررسمى اشاعه و ترويج داده خواهد شد. 
الف ــ آموزش رسمى 

اجراى  آن ها  تسلط  و  آگاهى  جهت  درسى اند،  برنامه ى  واقعى  مجريان  معلمان،  که  آن جا  از 
دوره هاى آموزشى ضمن خدمت ضرورى است. از سوى ديگر براى جلوگيرى از اتالف نيروى انسانى 
و مالى، الزم است قبل از اجراى همگانى، کتاب هاى فارسى در گروهى نمونه از دانش آموزان به طور 

آزمايشى اجرا شود. 
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اهداف آموزش معلمان
١ ــ آشنايى با مؤلفه هاى برنامه ى درسى زبان و ادبيات فارسى
٢ــ کسب اطالعات پايه در زمينه ى مهارت هاى زبانى و ادبى

٣ ــ آشنايى با روش هاى متناسب تدريس در آموزش زبان و ادبيات فارسى
٤ ــ توانايى به کارگيرى روش هاى تدريس متنوع و فعال

٥  ــ آگاهى از نحوه ى پرورش تفکر خالق در درس زبان و ادبيات فارسى
٦ ــ آشنايى  با   نحوه ى تهيه ى  فعاليت هاى   تکميلى   با   توجه به شرايط آموزشى،  فرهنگى و منطقه اى 

٧ ــ افزايش کارآيى و اثربخشى فعاليت ها و عملکرد معلمان زبان و ادبيات فارسى
٨  ــ روز   آمد    کردن دانش ها و مهارت ها و نگرش هاى معلمان، متناسب با نيازهاى برنامه ى جديد 

٩ ــ ايجاد توانايى و بيش تر جهت تدريس زبان و ادبيات فارسى در مناطق دو زبانه
صالحّيت هاى حرفه اى معلمان زبان و ادبّيات فارسى: انتظارات برنامه ى درسى از معلمان 

موارد زير است: 
١ ــ دبيران متخصص زبان و ادبيات فارسى کتاب را تدريس کنند. 

٢ــ کليه ى دروس مربوط به زبان و ادبيات فارسى را يک معّلم تدريس کند. 
٣ــ معلم با روش هاى نوين تدريس آشنايى داشته باشد. 

٤ ــ دوره هاى آموزش ضمن خدمت را بگذراند.
٥ ــ براى تدريس از دانش  و مهارت معّلمى برخوردار باشد. 

٦ ــ با برنامه ى جديد زبان آموزى فارسى ابتدايى آشنايى داشته باشد. 
٧ ــ ابعاد برنامه ى جديد فارسى راهنمايى را به خوبى بشناسد. 

شيوه هاى اجرا 
١ ــ با توجه به تعداد زياد فراگيران، آموزش معلمان به شيوه ى خوشه اى اجرا مى شود (کشورى، 

استانى، منطقه اى). 
مرحله ى يکم: تأمين مدرس براى اجراى دوره هاى آموزشى استان ها و مناطق 

مرحله ى دوم: تربيت معلمان زبان و ادبيات فارسى در مناطق و شهرستان ها 
٢ ــ فيلم ها و نوارهاى آموزشى و کمک آموزشى براى خانواده ها، معلمان و دانش آموزان 
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ب     ــ آموزش غير رسمى 
١ــ اطالع رسانى از طريق صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران

٢ ــ تبيين برنامه ى درسى با نوشتن مقاالتى در مجله ى رشد آموزش راهنمايى
٣ ــ تبيين برنامه ى درسى از طريق نوشتن مقاالتى در روزنامه هاى کثير االنتشار

٤ ــ تهيه و تدوين فعاليت های  تکميلى براى دانش آموزان در مجله ى رشد نوجوان
٥ ــ تهيه ى ويژه نامه هاى آموزشى زبان و ادبيات فارسى 

٦ ــ برقرارى ارتباط با مدرسان و معلمان زبان و ادبيات فارسى دوره ى راهنمايى از طريق تماس 
تلفنى، بخش نامه هاى آموزشى و پست الکترونيکى

پ   ــ مواد و امکانات آموزشى
١ــ کتاب راهنماى معلم: اين کتاب از سه بخش اساسى زير تشکيل مى شود: 

آموزش،  شيوه هاى  برنامه،  راهنماى  عناصر  ادبّيات،  و  زبان  آموزش  اهميت  شامل  کليات  ــ 
اهداف و سرفصل ها، ارزش يابى و … 

جهت  عملى  کارهاى  راه  ارائه ى  و  درس  مهم  نکات  اجمالى  توضيح  شامل  دروس  بررسى  ــ 
اجراى بهتر مهارت ها در کالس 

ــ پيوست ها شامل معرفى کامل منابع، مآخذ، اعالم، نمونه  هاى کمکى و مشابه 
٢ ــ کتاب روش تدريس زبان و  ادبيات فارسى:    اين کتاب شامل الگوهاى تدريس، زبان آموزى، 

ادب آموزى  ،   زبان شناسى،   مبانى ادبيات فارسى،  رويکردها و … براى سه پايه خواهد بود. 
٣ ــ مجله: شامل مجله هاى رشد آموزش راهنمايى و رشد آموزش زبان و ادب فارسى و ديگر 

مجالتى که بتواند مستقيم و غير مستقيم در تأمين اهداف آموزش زبان و ادبيات فارسى مؤّثر باشد. 
٤ ــ فناورى آموزشى: 

فيلم: فيلم داستانى جهت دانش آموز و فيلم هاى آموزشى براى معلم
نوار صوتى: نوارهاى داستان، اشعار، سرود و … که براساس محتواى کتاب ها تهيه و در 

اختيار عموم قرار مى گيرد. 
لوح فشرده: استفاده از اين وسيله ى آموزشى براى آموزش زبان فارسى در منزل و مدارس 

مجهز به رايانه ميسر است. 
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ساختار و محتوا

بررسى ساختار کلى کتاب فارسى اّول راهنمايی
براساس برنامه ى مدّون، دو بخش براى آموزش فارسى در دوره ى راهنمايى در نظر گرفته شده 

است: 
الف   ــ مهارت هاى شفاهى زبان

ب ــ مهارت هاى کتبى زبان
و  موازى  طور  به  را  ادبى  و  زبانى  مهارت هاى  دارد.  يک سان  آموزشى  ارزش  بخش  دو  هر 
مساوى و با آهنگى مناسب و متناسب پيش مى برند. گره خوردگى و پيوند مطالب به گونه اى است که 

تدريس يک بخش کتاب نه ممکن است و نه علمى و عملى و منطقى. 
مهارت هاى  ابتدايى  بنويسيم  و  بخوانيم  فارسى  کتاب هاى  استمرار  و  امتداد  در  بخش  دو  اين 
و  نگارش)  و  انشا  (امال،  زبان  کتبى  مهارت هاى  و  خواندن)  گفتن،  سخن  (گوش دادن،  زبان  شفاهى 

مهارت هاى فرازبانى (تفّکر و نقد) را پرورش مى دهند. 
در اين کتاب،  آموزش مهارت هاى خواندن ،  مقدم بر نوشتن است. 

اکنون به تبيين جداگانه ى هر يک از اين دو مهارت مى پردازيم: 
الف  ــ مهارت هاى خواندن

اهداف اساسى اين بخش را در نکات زير بايد جست وجو کرد: 
١ــ درک متن ها و دريافت پيام اصلى آن ها

٢ ــ توانايى بلند خوانى، صامت خوانى و خواندن با لحن و آهنگ مناسب
٣ ــ گسترش دايره ى ديد در خواندن

٤ ــ توانايى بحث و بررسى و نقد موضوعات مطرح شده در متن دروس
٥  ــ توانايى شناخت و به کارگيرى مهارت هاى زبانى

٦ ــ به کارگيرى کار افزارهاى مناسب خواندن 
٧ ــ تقوّيت و تلطيف ذوق ادبى 

بخش «خواندن» از هشت فصل و موضوع کلى و اساسى تشکيل شده است. 
هر فصل شامل دو يا سه درس است كه تعداد درس ها به اهمّيت فصل و نيازهاى دانش آموز 
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بستگى دارد. تعداد دروس کتاب ٢١ درس است.
و  مشارکت  با  دانش آموزان  را  درس  اين  که  است  (ننوشته)  آزاد  درس  کتاب،  نوزدهم  درس 

هميارى يکديگر و با نظارت و هدايت دبير، تهّيه خواهند کرد. 
در پايان هر فصل شعر خوانى، حکايت يا روان خوانى آمده است که اين شعرها و روان خوانى ها 
(روان خوانى ها داستان هستند) براى تقوّيت مهارت خواندن و به عنوان مکّمل محتوا و مفاهيم فصل 

آمده اند. شعر و نثر (روان خوانى) يک در ميان در پايان فصول قرار گرفته اند. 
حکايات از متون  پايان بخش و ُحسن ختام فصل است. اين  زيبا  حکايتى  شعرخوانى،  پس از 

کهن برگزيده شده اند تا به تعادل و توازن کتاب کمک کنند. 
تقويت  بر  عالوه  حکايات  اين  و  است  معاصران  از  اّول،  فارسى  کتاب  متن هاى  که  آن  توضيح 

مهارت خواندن که هدف اصلى آن است، نوعى موازنه در متون نو و کهن در کتاب پديد مى آورد. 
در مجموع چهار شعرخوانى  ،  چهار حکايت و چهار روان خوانى در کتاب آمده است. 

کتاب با ستايش (دو نمونه شعر و نثر) آغاز و با نيايش پايان مى يابد که ستايش و نيايش  جزِء درس 
و فصل ها قرار نگرفته اند. اين شيوه از سّنت هاى ادبى ماست و در کتب گذشته نيز شروع با تحميدّيه 
و  آثار  (اشخاص،  اعالم  واژه نامه،  با  کتاب  است.  بوده  مرسوم  (نيايش)  مناجات  با  پايان  و  (ستايش) 

مکان ها)، فهرست کتاب هاى مناسب با برنامه ی درسى و فهرست منابع و مآخذ پايان مى يابد. 
واژه نامه براساس نظام الفباى فارسى، واژه هاى دشوار دروس را معنى کرده است. دانش آموزان 
اعالم  کرد.  خواهند  مراجعه  بخش  اين  نيست، به  روشن  معناى آن  واژه اى که  با  برخورد  صورت  در 
(نام هاى خاص و برجسته)، بخش ديگرى از کتاب است که به تفکيک نام هاى انسانى، آثار (کتب معتبر 
مطرح شده در متن کتاب) و مکان ها (نام هاى جغرافيايى در متن کتاب) را توضيح داده است. تفکيک 
اين بخش ها براى سهولت مراجعه و دست يابى دانش آموز به آن هاست. بسيارى از اين نام ها به صورت 

تفصيلى و گسترده تر در کتاب راهنماى معّلم ذکر شده اند. 
اعالم نيز مبتنى بر نظام الفباى فارسى سامان يافته اند. 

فهرست منابع و مآخذ، بخشى از منابعى هستند که در تأليف مستقيمًا از آن ها استفاده شده است. 
بخشى از متون که دستاورد تالش و هّمت همکارانمان در استان ها و جست وجوى آنان در منابع است، 

گاه در منابع ذکر شده است. 
اين فهرست نيز به شيوه ى متداول ذکر منابع و مآخذ براساس نظام الفبايى تدوين و تنظيم شده 
است. هم چنين فهرست کتاب هاى مناسب با برنامه ى درسى فارسى پايه ى اول راهنمايى جهت افزايش 
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اطالعات آورده شده است. 
فّعالّيت هاى هر درس: در پايان هر درس سه دسته فّعالّيت با عنوان هاى خودارزيابى، دانش هاى 

زبانى و ادبى و کار گروهى ديده مى شود. 
١ ــ خودارزيابى 

مواجه  دانش آموز  با  دانش آموز  و  دانش آموز،  و  معّلم  ميان  تعامل  با  را  کالس  فّعالّيت،  اين 
مى سازد. اهداف اين فّعالّيت عبارت اند از: 

ــ ارزش يابى ميزان درک دانش آموز از مطالب و متن درس 
ــ خود ارزش يابى دانش آموزان؛ دانش آموز درمى يابد چه مفاهيمى را دريافت نکرده است و 

خٔال اّطالعاتى خود را با هم کالسى هايش جبران مى کند. 
ــ تقويت توّجه، دّقت و تمرکز حواس

ــ ارتقاى درک شنوايى و مهارت در گفت وگو
ــ گسترش حوزه ى اّطالعات متن به اّطالعات دانش آموزان

ــ ايجاد فضاى تعامل، نقد، هم فکرى و هم يارى علمى 
در بخش خودارزيابى معموًال سه تا چهار پرسش مطرح مى شود که نخستين پرسش همگراست 
(پاسخ ها تقريبًا يکسان و مربوط به متن درس است و دانش آموزان با مراجعه به متن پاسخ آن را خواهند 

داد). اين پرسش ميزان توّجه و دريافت دانش آموزان را نسبت به متن درس ارزش يابى خواهد کرد. 
معموًال پرسش دوم تلفيقى است از همگرا و واگرا (به زبان ديگر هم بخشى از پاسخ را در متن 
درس مى توان يافت و هم پاسخ مستلزم اّطالعات بيرونى و گسترده تر از متن است). پاسخ به اين سؤال 

صبر و حوصله و زمان بيش تر مى طلبد. 
سؤال سوم عمدتًا واگراست (فراتر از متن و براى گسترش و ژرفا بخشيدن به درس است) و 

طبيعى است نبايد انتظار پاسخ هاى يکسان داشته باشيم. 
در خودارزيابى هميشه يکى از سؤال ها به صورت نقطه چين مطرح شده است. اين سؤال فرض 
است تا دانش آموزان و معّلم به طرح سؤال احتمالى ديگر بپردازند. وجود اين سؤال به معنى آن است 
که مى توان چند سؤال ديگر مطرح کرد و در صورتى که ضرورت نباشد، حّتى از طرح اين سؤال نيز 

صرف نظر کرد. 
نکته ى بسيار مهم: اين سؤال گفتنى و شفاهى است نه نوشتنى؛ بنابراين نيازى به نوشتن پاسخ 

آن در کتاب نيست. 
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دانش آموزان  نيست  نيازى  و  است  شفاهى  کامًال  خودارزيابى  بخش  که  آن  ديگر  مهم  نکته ى 
جواب ها را در کتاب بنويسند. فّعالّيت هاى نوشتارى مناسب در کتاب «نوشتن» به اندازه ى کافى در 

نظر گرفته شده است. 
توصيه هاى الزم

١ ــ هنگام پرسش ،  فرصت انديشيدن ،  مشورت کردن و  گفت وگوى دانش آموزان فراهم شود.
٢ ــ دانش آموزان را تشويق کنيد، پاسخ هاى خود را شرح دهند و از پاسخ هاى کوتاه و گفتن 

بله و خير پرهيز کنند. 
شده  خوانده  کامل  پرسش  که  بدهند  زمانى  را  خود  پاسخ  تا  دهيد  تمرين  را  دانش آموزان  ٣ ــ 

باشد. 
٤ ــ دانش آموزان را تمرين دهيد، پيش از پاسخ دادن، خوب فکر کنند تا پاسخ دقيق و منسجم 

بدهند. 
٥ ــ از دانش آموزان بخواهيد عاله بر پاسخ نظر خود را درباره ى سؤال طرح کنند. 

٦ ــ به دانش آموزان فرصت دهيد که پاسخ خود را در مراجعه به متن بيابند اين کار باعث مرور 
متن مى شود و جز درک معنا، در امال و يافتن شکل درست واژگان مؤّثر است. 

دهند و  گوش  کنند و  سکوت  ديگران  پاسخ گويى  وقت  در  تا  دهيد  تمرين  را  دانش آموزان  ٧ ــ 
احترام پاسخ  گوينده را حفظ کنند. 

٨  ــ تشويق پس از        دريافت    پاسخ   و   ايجاد انگيزه    براى مشارکت  در   پاسخ گويى بسيار مهم است. 
٢ ــ دانش هاى زبانى و ادبى 

دانش هاى زبانى و ادبى، مجال و فرصتى براى طرح مباحث دستورى، نگارشى، ادبى و زبانى 
و «بنويسيم»  کتاب هاى «بخوانيم»  در  دانش آموزان  که  هستند  دانش هايى  به  ژرفابخشى  و  گسترش  و 

ابتدايى کسب کرده اند. 
تقويت  و  رشد  براى  تالش  بر  عالوه  دانش آموز  تا  است  آن  بر  تالش  نکته  ها،  اين  طرح  در 
و  تشريح  به  کند؛  تفسير  و  تعبير  درست  را  واژه ها  دريابد؛  را  زبان  فرازبانى  نقش  زبانى،  مهارت هاى 
صحيح  جمله هاى  بتواند  و  بشناسد  را  جمله ها  و  کلمه ها  درونى  سازمان  بپردازد؛  زبانى  عناصر  تبيين 

دستورى را در گفته ها و نوشته هاى خود به کار گيرد. 
ديگر  از  معيار  فارسى  زبان  در  زبان  هم نشينى  زبان فارسى ،  روابط  نحوى  ساختمان  شناخت 

اهداف دانش  هاى زبانى است. 



٤٥

ادبى  شعرى  ،   زيبايى هاى  نثر،   قالب هاى  و  شعر  مسائل  با  زبانى ،  آشنايى  دانش هاى  بخش  در 
زيبا  متن  آفرينش  مهارت هاى  و  نويسندگى  براى  آمادگى  و  خّالق  نوشتن  براى  نگارشى  آموزه هاى  و 

صورت مى گيرد. 
يکى از نکات بديع و تازه اى که در اين کتاب مطرح شده و در آينده استمرار مى يابد، طرح مباحث 
مربوط به «مطالعه» است. دانش آموزان بايد با مطالعه، روش هاى درست مطالعه و حرکت از مطالعه به 

سمت پژوهش و تحقيق آشنا شوند. 
توصيه هاى مهم

١ ــ اين بخش ها بايد با درنگ، دّقت، طرح مثال هايى بيش تر و با بهره گيرى از هميارى و مشارکت 
دانش آموزان تدريس شود. 

٢ ــ دبيران گرامى بايد با پيش زمينه ها و پيش خوانده هاى دانش آموزان در سال هاى گذشته آشنا 
باشند.

٣ ــ تدريس بايد زنده، شاداب، لّذت بخش و به اندازه باشد. منظور از به اندازه، پرهيز از دادن 
اطّالعات اضافى و انباشتن ذهن و خسته کردن دانش آموز است. 

٤ ــ تدريس اين بخش بايد با کتاب نوشتن هماهنگ و همراه باشد. آن چه را دانش آموز در اين 
بخش به صورت شفاهى مى آموزد، در کتاب «نوشتن» به صورت کتبى و نوشتارى تمرين خواهد کرد. 

٣ ــ کار گروهى
دانش آموزان از هم مى آموزند ،   به هم مى آموزانند و به دليل داشتن زبان مشترک و احساسات 

نزديک به هم ،  بهتر مى توانند مفاهيم را به هم تفهيم و منتقل سازند. 
کار گروهى، امتداد و استمرار « فّعالّيت هاى ويژه  » در سال هاى چهارم و پنجم ابتدايى است. 
در کار گروهى،  دانش آموزان در گروه هاى خود به پاسخ مشترک و مناسب مى رسند و در کالس مطرح 

مى کنند. 
تجّسم  گاه  و  هدف  ،   تقويت  ،   تعميق   ،   گسترش  که  فّعالّيت  ،    در    مى يابيم  اين  در  دّقت  اندکى  با 

بخشيدن به آموزه هاى درس است. براى اجراى بهتر اين بخش پيشنهاد مى شود: 
يک  ديگر  ديدگاه هاى  درباره ى  بپردازند.  پرسش  درباره ى  بحث  به  گروه  در  دانش آموزان  ١ ــ 

گفت وگو کنند و پس از اتمام بحث ــ در صورت داشتن فرصت ــ با گروه مجاور گفت وگو کنند. 
٢ ــ مجالى براى نمايش هاى کار  گروهى فراهم شود. نمايش در ايجاد نشاط، شادابى و انتقال 
نمايش طوالنى  مفاهيم مؤّثر است. دّقت شود از همه ى دانش آموزان بهره گرفته شود و  پاياتر  بهتر و 
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نشود. 
نمايش فرصت ابراز وجود و توانايى ها و خّالقّيت هاست. هدايت، سعه ى صدر و تمرين الزمه ى 

موّفقّيت در اين قسمت است. 
شده  گرفته  کار  به  درس  متن  عنوان  به  شعرها  ابتدايى  پنجم  تا  اّول  فارسى  در  شعرخوانى: 
بودند. شعرها با عنوان «با هم بخوانيم»، مکّمل مفاهيم درس يا گسترش دهنده ى مفاهيم فصل محسوب 

مى شدند. 
عنوان «شعرخوانى»، جايگزين عنوان با « هم بخوانيم »،  در دوره ى ابتدايى است.

زبان آموزى ،  براى  مناسب  روح،  زمينه اى  شکفتگى  و  نشاط  ايجاد  از  گذشته  سروده ها  اين 
شناخت واژگان ، آشنايى با ادبّيات و فرهنگ، تقوّيت ذوق و تکيه گاه انتقال و طرح مفاهيم، ارزش ها و 

بايسته هاى اجتماعى، اخالقى، دينى و فرهنگى است. 
اّول  فارسى  تأليف  و  تدوين  (رويکرد  شده اند  انتخاب  کشور  معاصر  شاعران  از  اشعار  همه ى 
عبارت  سروده ها  اين  ديگر  ويژگى هاى  ويژگى،  اين  جز  است).  ايران  امروز  ادبّيات  بر  تکيه  راهنمايى 

است از: 
١ ــ سروده ها با موضوع فصل پيوند دارند. 

٢ ــ از نظرگاه موسيقى شعرى و درون مايه هم خوان با متن و ذوق مخاطب هستند. 
٣ ــ نمونه شعرها کوتاه انتخاب شده اند تا اجرا در کالس امکان پذير باشد. بنابراين گاه ابياتى از 

اصل شعر حذف شده است. 
٤ ــ کوشش بر آن بوده است که سروده ها تنّوع وزن و مضمون داشته باشند. 

٥  ــ به تنّوع شاعر نيز توّجه شده است. معيار انتخاب روايى، زيبايى گرايى و هم خوانى شعر با 
موضوع و مخاطب بوده است. 
توصيه ها و پيشنهادها

١ ــ سروده ها را مى توان به صورت گروهى در کالس اجرا کرد. مى توان هر شعر را به يک گروه 
اختصاص داد تا هم حفظ کند و هم در کالس اجرا کند.

٢ ــ اجراى گروهى شعر خود نوعى آموزش هميارى و همکارى و انجام کار به صورت جمعى 
است. 

ـ مى توان از نوار موسيقى مناسب يا وسايل مناسب موسيقى استفاده کرد تا شعر تأثير گذارتر شود.  ٣ـ 
با  شعر  محورى  مضمون  و  مفهوم  است  بهتر  شود.  پرهيز  شعر  بيت  به  بيت  توضيح  از  ٤  ــ 
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گفت وگوى دانش آموزان روشن شود. 
٥ ــ از شعرخوانى، امال و مشق گفته نمى شود. 

٦ ــ بحث در باب نوع شعر، قالب و … الزم نيست. 
٧ ــ براى درست خوانى شعر مى توان از نوار يا خوانش دقيق معّلم بهره گرفت تا دانش آموزان 

آهنگ، درنگ، تکيه و تلفظ درست واژه ها را دريابند. 
٨  ــ از سروده ها در مناسبت ها مى توان استفاده کرد (با هماهنگى مدير و مربى مدرسه).

ب   ــ مهارت هاى نوشتن 
نوشتن براى تقويت مهارت هاى اماليى،   انشايى و نگارشى و دستورى و بالغى است. اين بخش 
جزِء جدايى ناپذير مهارت هاى خواندن است و بايد پابه پاى آن پيش برود. بنابراين تفکيک تدريس آن 
يا در نظر گرفتن دبير جداگانه براى آن هرگز پذيرفته نيست. در اين بخش به اقتضاى هر درس، شش 
يا هفت تمرين در نظر گرفته شده است. تمرين هاى نوشتن در مسيرى منطقى و منطبق بر آموزش هاى 
مهارت «خواندن» تدوين و تنظيم شده اند. حدود ١٣٠ تمرين در اين کتاب وجود دارد که براى تحّقق 

مهارت هاى زير (گاه نيز چند مهارت تلفيقى) در نظر گرفته شده اند: 
١ ــ مهارت هاى متنّوع اماليى
٢ ــ مهارت زبانى و دستورى

٣ ــ مهارت هاى نگارش و انشا
معموًال نخستين تمرين ارزش اماليى دارد و دانش آموزان با مراجعه به متن درس به آن پاسخ 

مى دهند. 
دانش هاى  در  که  هستند  مهارت هايى  تقويت  براى  چهارم)  و  سوم  سوم (گاه  و  دوم  تمرين هاى 

زبانى و ادبى مطرح شده اند. 
در نتيجه به طور نسبى حدود ٤٠ انشا در طول سال در کالس برگزار خواهد شد که نشان دهنده ى 

اهمّيت اين موضوع در برنامه ى جديد فارسى راهنمايى است. 
در فّعالّيت هاى «نوشتن» از ظرفّيت ها و امکانات گوناگون مانند جدول و تصوير بهره گرفته شده 
پر از  فضايى  در  مشورت کردن  انديشيدن و  با  آزادانه و  دانش آموزان  تا  کرد  ايجاد  مجالى  بايد  است. 

نشاط و آرامش به نوشتن بپردازند. 
توصيه ها و پيشنهادها

١ ــ به دليل پيوستگى و ارتباط تنگاتنگ در کتاب، همزمانى انجام فّعالّيت ها توصيه مى شود اّما 
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نکته ى مهم آن است که تمرين هاى مربوط به دانش هاى زبانى و ادبى بايد پس از تدريس اين نکات در 
کالس انجام شود. 

با  دانش آموزان  نتيجه  در  دارند؛  پيوند  دروس  محتواى  و  فصل  با  کامًال  انشا  موضوعات  ٢ ــ 
ذهنى نسبتًا آماده به سراغ انشا خواهند رفت. 

٣ ــ توضيحات دبير و مشورت در گروه پيش از نوشتن انشا به تقويت ذهن براى نوشتن کمک 
مى کند. 

٤ ــ مى توان فضايى براى مطالعه يا مشاهده قبل از نوشتن انشا فراهم کرد تا نوشتن با پشتوانه اى 
از اّطالعات صورت گيرد. استفاده  از کتاب خانه توصيه مى شود. 

٥ ــ فرصتى براى خواندن انشاى دانش آموزان در کالس فراهم شود. 
٦ ــ بهترين انشاها را مى توان در کالس نصب کرد. خواندن با هماهنگى مدير و مربى در جمع 

دانش آموزان (در مراسم صبحگاهى و آغازين) توصيه مى شود. 
مجالت  براى  ارسال  کرد.  چاپ  و  جمع آورى  را  نوشته ها  بهترين  از  مجموعه اى  مى توان  ٧ ــ 

رشد پشتوانه و تشويق مناسبى براى تداوم نوشتن است. 
٨  ــ در نوشتن جداولى که مربوط به مباحث دستورى است، نظارت و هدايت دبير الزم است. 

٩ ــ ارزش يابى در پايان هر درس، موقعّيتى را براى ارزش يابى مستمر فراهم مى سازد. 

کلّياتى مربوط به روان خوانى
روان خوانى ها ساختارى داستانى دارند و براى رشد، گسترش و تقويت مهارت هاى خواندن در 
پايان فصل ها قرار گرفته اند، در مجموع چهار روان خوانى (فصل هاى ٢، ٤، ٦ و ٨) در کتاب فارسى 

سال اّول آمده است. 
اهداف

١ ــ رشد و گسترش توانايى خواندن نمادهاى نوشتارى و تصويرى زبان فارسى
٢ ــ توانايى دريافت ارتباط معنايى بخش هاى مختلف يک متن

٣ ــ توانايى درک پيام متن
٤ ــ توانايى صامت خوانى و بلند خوانى و تند خوانى

٥ ــ توانايى بررسى محتواى يک متن
٦ ــ توانايى به کارگيرى شيوه هاى مناسب خواندن
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٧ ــ توسعه و تقويت آداب و عادات پسنديده در خواندن
٨  ــ گسترش وسعت ديد در خواندن

٩ ــ آشنايى با نمونه هاى خوب نثر و نويسندگان ادبّيات داستانى
١٠ ــ تعميق بخشيدن محتواى محورى فصل به کمک قّصه و داستان در ذهن فراگيران

زبان و نيز ادبّيات، بر پيوندى دو سويه استوار است. يک سوى آن گوينده (شاعر يا نويسنده) 
است و سوى ديگر آن شنونده يا خواننده که گيرنده ى پيام است. در قلمرو ادبّيات اين پيوند از شاعر يا 
نويسنده آغاز مى شود و براى تکميل آن به خواننده اى معناآفرين و تصوير ساز نياز است تا با نيروى درک 
و تخّيل و آفرينش ذهن خود، خلق هنرى را به پايان برساند. به همين روى ارج و شأن «خواندن» در خلق 
آفرينش ادبى آن چنان برجسته است که فرايند خواندن را يکى از کارکردهاى مهم و اثر گذار کنش هاى 
زبانى در فربه سازى انديشه و رشد و پرورش شخصّيت فکرى به شمار مى آورند؛ زيرا،  «خواندن»،  يک 
اثر مکتوب و متن نوشتار را به گفتارى پويا و زنده تبديل مى کند که در جريان شکل گيرى آن عوامل 
ديگرى نظير فضاى فکرى و جهان نگرى خواننده و زمينه و موقعّيت و لحن کالم و … سبب مى شوند 

تا معانى و برداشت هاى تازه اى از اثر پديدار شود. 
بنابراين خواندن يک اثر، پيوندى است ميان متن و خواننده. به بيان ديگر، خواندن يک عمل 
تعاملى است که بين عناصر متن و خّالقّيت هاى ذهنى خواننده ايجاد مى شود؛ به همين سبب، برخى به 

دو گونه «خواندن» اشاره مى کنند. الف: خواندن پذيرا ب: خواندن سازنده 
در جريان خواندن  پذيرا،  خواننده خود را تنها به درک و دريافت جمله به جمله ى متن محدود 
و مقّيد مى کند. در اين شيوه چون خواننده پيکره ى کلى متن را نمى بيند و به اجزا و پاره هاى نوشته 

توّجه مى کند، تصوير و ادراک درستى از کلّيت اثر نمى تواند به دست آورد. 
در خواندن سازنده، خواننده بر پايه ى جريان فّعال ذهنى خود و دريافت معنا و تصاوير و تخّيل 
حاکم بر فضاى کلى اثر، فرايند خواندن را پيش مى برد و ارتباط ويژه اى با متن برقرار مى سازد. در اين 

شيوه،کنش خواندن يک فّعالّيت پويا و اثر گذار است. 
لحن و شيوه ى خواندن، مهم ترين فرايند هستى بخش هر اثر ادبى ــ هنرى است. وقتى خواننده 
هنگام عمل خواندن، خود را در فضاى حسى ــ عاطفى اثر مى يابد، در واقع با آن همراه و هم حس 
مى شود. اين ايجاد هم سويى و هم حسى با متن سبب مى شود که خواننده هستى خود را با خلق و خوى 
و منش قهرمان اثر همراه و يک سان ببيند و در خود دگرگونى و تحّولى احساس کند. تبديل به ديگرى 
شدن در جريان خوانش يک اثر چونان شناخت حقيقت و هويت خويشتن با ارزش است. البته ناگفته 
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نماند که کنش خواندن افزون بر کارکرد تعالى بخشى و دگرگون  کننده، ممکن است به سبب آگاهى هاى 
نادرست و نارساى خوانندگان نه تنها قابليت هاى زبانى،تصويرى و شنيدارى متن را آشکار نسازد، بلکه 

با خوانِش سطحى و ناقص، ويژگى هاى اثر گذار نوشته را بى اثر گرداند. 
هوّيت خواننده هم موضوعى است که بايد بدان توّجه کرد. هر فرد داراى ويژگى هايى است و در 
هر لحظه به فراخور زمان و مکان و فضايى که در آن قرار مى گيرد، پاره اى از آن ويژگى ها را به نمايش 
مى گذارد. خواندن يک متن هم به عنوان موقعّيتى اثر گذار، بخشى از هويت فرد را آشکار مى سازد. 

روان خوانى: بهره گيرى از قّصه و داستان و حکايت آموزنده و سازنده، بهترين وسيله براى 
غنى سازى هدفمند اوقات فراغت و ابزار بسيار مناسبى براى پرورش مهارت هاى زبانى دانش آموزان 

است. 
و  مى سازد  پرورده  فراگيران  در  را  آن  با  خوگيرى  و  مطالعه  به  عادت  داستان،  و  قّصه  خواندن 
افق  و  واژگانى  گنجينه ى  و  مى شود  انديشه  و  فکر  بيش تر  خّالقّيت  و  ذهن  پويايى  کالمى،  رشد  باعث 

دريافت مفاهيم را در دانش آموزان گسترش مى دهد. 
کلمات  درست  شکل  کتاب  در  دانش آموزان  زيرا  هست؛  نيز  امال  آموزش  گونه اى  به  خواندن 
پديدار  آن ها  ديدگان  منظر  در  نوشتن  هنگام  و  مى شود  جاى گير  ذهنشان  در  آن  تصوير  مى بينند،  را 

مى گردد. 
از طريق خواندن نمونه هاى خوب روان خوانى، فراگيران با ساختار دستورى صحيح جمله ها و 
ترکيب هاى رايج زبان نوشتارى معيار نيز آشنا مى شوند و در نتيجه به بسيارى از مهارت هاى مندرج در 

برنامه ى آموزش زبان دست مى يابند. 
ساماندهى  و  رشد  و  تخّيل  استعداد،  پرورش  براى  مناسبى  ابزار  داستانى،  کتاب هاى  خواندن 
شخصّيت نوجوانان و جوانان است. قّصه خوانى مجالى فراهم مى کند تا بسيارى از ارزش هاى اخالقی 
و  قهرمانان  از  الگوپذيرى  با  آنان  شود.  نهادينه  و  درونى  دانش آموزان  در  پسنديده  منش  و  خوى  و 
شخصّيت هاى داستانى به اصالح و بازسازى رفتارهاى خود مى پردازند. اين الگو پذيرى باعث مى شود 
رنج هاى روحى و فشارهاى روانى ويژه ى دوره ى نوجوانى و بلوغ در آنان کم رنگ شود. به همين سبب 
رفتارى  مشکالت  و  مى بينند  خود  روحى  پناهگاه  را  ادبى  ــ  داستانى  آثار  نوجوانان  معموًال  که  است 

زندگى و ناکامى هاى اجتماعى خويش را از طريق خواندن اين آثار بى اثر مى کنند. 
بر همين بنياد بايد افزود که رشد و پرورش همه ى جنبه هاى شخصّيتى نوجوانان و جوانان را 

مى توان در استمرار خواندن کتاب هاى داستانى يافت.
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عاطفى و  حّس  داستانى،  نمونه  هاى  کتاب ها و  در  موجود  عاطفى  ــ  حّسى  زيبايى  هاى  هم چنين 
زيبا شناسانه ى نوجوان را برمى انگيزد و سبب رشد و پرورش جنبه هاى عاطفى و نگرش آنان مى شود. 

با خواندن داستان هاى حکمت آميز، بسيارى از رفتارهاى اجتماعى و راه برقرارى ارتباط مؤّثر 
امروز  جهان  و  پيرامون  جامعه ى  به  نسبت  ارجمندى  تجربه هاى  کسب  و  شناخت  به  و  مى آموزند  را 
دست مى يابند و مطالب فراوانى درباره ى دانش هاى ديگر مانند تاريخ، علوم تجربى، جغرافيا و رياضّيات 

فرا مى گيرند. 
کتاب خوانى  فّعالّيت  بر  بسيارى  تأکيد  زبان آموزى  درسى  برنامه ى  گفتيم،  آن چه  پايه ی  بر 
در  و  بخوانند  را  کتاب  يک  حّداقل  دانش آموزان  هفته  هر  در  که  مى کند  توصيه  و  دارد  دانش آموزان 
کنند؛  گفت وگو  و …)  لحن  مايه،  درون  ديد،  زاويه ى  (شخصّيت ها،  داستان  عناصر  مورد  در  کالس 
رويدادها، اظهار نظر و احساسات  نمايند و درباره ى عّلت و چگونگى  چکيده اى از داستان را بازگو 
خود را بيان کنند. هم چنين بايسته است دانش آموزان به اطّالعات کتاب شناسى، نظير: نام نويسنده، 

مترجم، ناشر،سال و مکان نشر هر اثر توّجه کنند. 
شايسته است فضايى در کالس فراهم شود تا دانش آموزان در گروه هاى ٤ يا ٥ نفره کتاب را 

براى يک ديگر بخوانند و ديگران پس از گوش دادن، درباره ى آن با يک ديگر گفت وگو کنند. 

کلّياتى درباره ى دانش هاى زبانى و  ادبى
درباره ى دستور تعاريف و تعابير مختلفى به کار مى برند اّما به طور کلى براى دستور، اين تعريف 
دو  از  متشکل  خود  دستور  و  زبان  يک  کاربرد  نحوه ى  و  ساختمان  مى رسد: «بررسى  نظر  به  مناسب 

بخش مجزا يعنى «صرف» و «نحو» است.» (باقرى،  ١٣٧٤، ص ٢٣٥).
موضوعات مربوط به تکواژها و راه هاى ترکيب آن ها و هم چنين واژه ها و انواع آن در بخش 
«صرف» مطرح مى شود و موضوعات مرتبط با گروه و جمله و  اجزا  و انواع آن  در بخش «نحو» مطالعه 

مى شود. 
امروزه، دستور سّنتی تقريبًا کنار گذاشته شده و دستور زبان هايى مطرح است که براساس يک 
نظرّيه ى واحد زبان شناختى باشد؛ مانند دستور مبتنى بر نظرّيه ى ساخت گرايى، دستور مبتنى بر نظرّيه  

گشتارى، دستور نقشگرا و … . 
در دستور سّنتی معايبى وجود داشت که برخى از آن ها به شرح زير است: 

١ــ تجويزى بودن: يعنى نويسندگان به جاى اين که کوشش نمايند زبان را همچون دستگاهى 
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نمايند، بناى کار خود را بر امر و نهى  نظام يافته نگاه کنند و قواعد حاکم بر آن را کشف و توصيف 
بنياد نهاده و کاربرد صحيح قواعد زبان را متذکر شوند. به همين دليل دستور زبان در دستور سّنتی 
به اين صورت تعريف مى شود: «دستور زبان قواعدى است که براى درست گفتن و درست نوشتن». 
(دستور پنج استاد و …). انتخاب واژه ى «دستور» در زبان فارسى براى اين شاخه از مطالعه ى زبان 
خود گوياى جنبه ى فرمايشى آن است. در صورتى که دستور زبان مجموعه قواعدى محدود است که 
اهل زبان آن را به طور ناخودآگاه فرا مى گيرند و در ذهن خود نگهدارى مى کنند و کار دستورنويس و 

زبان شناس بايد توصيف اين دانش  ناخودآگاه باشد. 
صورت  يک  فقط  مورد  هر  در  مى کنند  گمان  سّنتی  انعطاف ناپذيرى: دستورنويسان  ٢ــ 
«درست» وجود دارد و هرچه جز آن باشد، «غلط» است در صورتى که تمايز درست و غلط مشّخص و 
مطلق نيست. در بسيارى از موارد دو يا چند صورت زبانى مى توانند درست باشند و به کار روند. تنها 

مالک براى تمايز بين درست و غلط، نحوه ى کاربرد يا استعمال اهل زبان است. 
قرار  سنّتى  دستورنويسان  کار  اساس  که  غلط  فرض های  از  ديگر  يکى  دستور:  ابدّيت  ٣ــ 
گرفته، اين است که زبان تغيير نمى کند يا نبايد تغيير کند و اگر دستور زبان جامعى براى يک زبان نوشته 

شود، مى تواند براى هميشه معتبر و مستند باشد. 
مسلم است كه چنين فرضى خالف ماهّيت و كار زبان است؛ چرا كه زبان همواره در حال تغيير 
است و صورت هاى تحّول يافته، غلط محسوب نمى شوند و اگر تغييرات تازه در دستور زبانى كه نوشته 

شده، منعكس نگردد، ناچار كهنه مى شود و رفته رفته ارزش خود را از دست مى دهد.
٤ــ تحميل تحّوالت خارجى به زبان: دستورهاى سّنتی فارسى زير نفوذ دستور زبان هاى 
ديگر قرار گرفته اند و از اين رو تحّوالت آن ها را به خود پذيرفته اند؛ مثًال به قياس از زبان عربى، اسم 
مفعول  اسم  فاعل،  اسم  چنين مى شمرند:  مشتق را  اسم هاى  تقسيم بندى مى شود و  مشتق  جامد و  به 
و  … در صورتى که اشتقاق کلمات در فارسى از راه افزودن پيشوند و پسوند است، نه داشتن ريشه ى 

عربى. 
آن  چه  (هم زمانى):  معاصر  دستور  و  زبانى)  (در  تاريخى  دستور  آميختن  درهم  ٥  ــ 
درباره ى گذشته ى يک زبان صادق بوده، الزامًا درباره ى وضع امروز آن درست نيست. براى نوشتن 

دستور زبان معاصر، هر زبانى بايد فارغ از علل و سوابق تاريخى مطالعه شود. 
در  بنابراين  ندارد؛  کاربرد  ماضى  استمرارى  براى  «همى»  جزء  معاصر  فارسى  در  مثال  براى 

دستور زبان معاصر نبايد از آن نامى به ميان آورد. 
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دستور زبان هاى سّنتی، نه توصيف کاملى از گذشته ى زبان به دست مى دهند و نه وضع حال آن 
را به خوبى مشّخص مى کنند.

٦ ــ نداشتن نظرّيه ى زبانى: همان طور که در ابتداى بحث اشاره کرده ايم،  دستورهاى سّنتی 
روشن  نظرّيه ى  مبناى  بر  دستورها  اين  که  آن جايى  نگرفته اند.از  قرار  عمومى  نظرّيه ى  چنين  بنياد  بر 
زبان  ،  آشفته  ،  نامنّظم،  دستور  ساختمان  از  آن ها  توصيف  ندارند،  ناچار  قرار  زبان  درباره ى  صريحى  و 

بريده  بريده و در بسيارى موارد نادرست و گمراه کننده است. 
٧ ــ درهم آميختن زبان و ادبّيات: زبان و ادبّيات هر يک دستورى مختص به خود دارند و 
درآميختن آن ها با همديگر و نيز تدريس دستور زبان به وسيله ى ادبّيات کارى ناشايست و نابه جاست. 

در دستورهاى سّنتى آموزشى دستور زبان گاهى از طريق شعر صورت مى گرفت. 
در باال به برخى از معايب دستورهاى سّنتى اشاره کرديم. حال مى خواهيم ببينيم وضعّيت دستور 
در کتاب هاى جديدالتأليف مقطع راهنمايى چگونه و بر چه اساسى است؟ در کتاب هاى حاضر، بخش 
ادبى»  و  زبانى  «نکته هاى  نام  به  بخشى  در  دستورى  نکات  بلکه  ندارد؛  وجود  دستور  نام  به  مجزايى 
مطالب  پيوستگى  تا  شود  تدريس  دبير  يک  وسيله ى  به  بايد  کتاب  همه ى  بنابراين  است؛  شده  گنجانده 

دچار اختالل نگردد. 
الزم به ذکر است که عالوه بر وجود نظم و سير خاصى در بيان مطالب دستورى، مثال هاى نکات 
مورد نظر از بطن همان درس که حاوى نکته هاى زبانى و ادبى است، استخراج شده و براساس آن ها و 
از طريق استقرا دانش آموزان را متوّجه ساخت زبانى مورد نظر خواهد نمود و تالش براى اين است 
که در اين روند آموزشى، دانش آموزان از طريق ارائه ى مثال ها، مصداق ها و شواهد به کشف قاعده 
نايل آيند. هم چنين در همان قسمت هاى «نکته هاى زبانى و ادبى» و نيز تمرين هاى کتاب هاى خواندن و 
نوشتن از دانش آموزان خواسته مى شود با توّجه به قاعده ى کشف شده، به توليد مصاديق و شواهد و 

مثال هاى جديد بپردازند.
تدريس  ابتدايى  دوره ى  دانش آموزان  حّد  در  دستور  دوره  يک  کتاب ها  از  مجموعه  اين  در 
مى شود و سعى بر آن است که آمادگى الزم در آن ها، جهت ارتباط با کتاب هاى ادبّيات و زبان فارسى 

مقطع باالتر، به وجود آيد. 
توضيح اين نکته ضرورى است که اساس کار بر اين است که در هر سال جهت تکميل مباحث 
سال هاى پيشين، مطالبى افزوده گردد. بنابراين ذکر مباحث دستورى داراى سلسله مراتبى خاص است 
و نکات موجود، مکّمل همديگرند. هم چنين موارد ناگفته فراوان است. اين روش آگاهانه است و در 
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اين خط سير، توانايى دانش آموز، مدّ نظر قرار گرفته است. بنابراين از همکاران محترم تقاضا مى شود 
از تدريس مطالب خارج از کتاب ــ هر چند سودمند ــ خوددارى کنند. کوشش شده است که قواعد 
گردد.  نهادينه  نظر  مورد  مفاهيم  جداول،  و  مثال ها  طريق  از  و  شود  نوشته  صريح  و  ساده  دستورى 
هم چنين نگارش مطالب از ساده به پيشرفته صورت گرفته و غالب بخش ها به منزله ى پيش نيازى براى 
گردد،  مبذول  کافى  توّجه  کتاب  نخست  بخش هاى  يادگيرى  در  اگر  بنابراين  است؛  پسين  بخش هاى 

نتيجه در پايان کار مطلوب خواهد بود. 
نظرّيه ى  جنبه هاى  بيش تر  دستور،  اين  در  که  است  اين  داشت،  توّجه  بدان  بايد  که  موضوعى 
ساخت  گرايى مّدنظر قرار گرفته است اّما چون کتاب جنبه ى آموزشى دارد، گاهى براى تدريس بهتر، 

مى توان از ديگر نظرّيه هاى زبان  شناختى نيز استفاده کرد. 
بودن،  تجويزى  همچون  سّنتی  دستور  اشتباهات  که  است  بوده  اين  بر  سعى  کتاب  اين  در 
در  مثال  براى  نشود.  تکرار  و …  زبان  به  خارجى  تحّوالت  تحميل  دستور،  ابدّيت  انعطاف ناپذيرى، 
نوين  دستور  در  که  چرا  نشده اند؛  انتخاب  ادبى  متن هاى  و  اشعار  از  دستورى  مثال هاى  کتاب  اين 
يک  هر  زبان  و  ادبّيات  زيرا  کرد؛  خوددارى  بايد  ادبّيات  وسيله ى  به  زبان  دستور  تدريس  از  علمى  و 
دستورى جداگانه دارند. عالوه بر آن تالش بر اين بوده است که دستورى تدوين گردد که مورد توافق 
دستور  زبان و زبان شناسان از هر نحله و مکتبى باشد و از موارد اختالف برانگيز در مباحث دستورى 
و زبان  شناختى پرهيز شده است. تکرار اين نکته اجتناب ناپذير است و آن تدريس تمامى موارد موجود 
مى شود،  درخواست  آموزشى،  برنامه ريزان  از  است.  دبير  يک  وسيله ى  به  دستور  جمله  از  کتاب  در 
ساعت هاى تدريس دبيران محترم را طورى تنظيم کنند که تمامى ساعت هاى مربوط به درس زبان و 
ادبّيات فارسى، تنها به يک دبير اختصاص يابد. موارد و مباحث زبانى موجود در کتاب فارسى 

اّول راهنمايى بدين قرار است: 
«نکته هاى زبانى» 

٢ ــ مترادف  ١ ــ زمان فعل  
٤ ــ واژه هاى ساده و غير ساده  ٣ ــ انواع جمله  

٦ ــ بن فعل  ٥ ــ بدل  
٨ ــ واژه هاى دو تلفظى  ٧ ــ واژه هاى هم آوا 

١٠ــ شناسه مضارع ٩ ــ شناسه ماضى 
ـ ک  ـَ ١٢ ــ پسوند  ١١ ــ تکرار 
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١٤ ــ نشانه هاى اختصارى ١٣ ــ فعل امر و نهى 
١٦ ــ مسند ١٥ ــ زمان آينده 

١٨ ــ واژه هاى مرکب ١٧ ــ ضمير جدا و پيوسته 
همان طور که مالحظه مى شود، حدود ١٥ بخش از ظرفّيت ٤٠ گانه ى بخش «نکته هاى زبانى و 

ادبى» به مباحث دستورى (نحوى و صرفى) پرداخته است. 
همکاران محترم مى توانند در بخش نکته هاى «زبانى و ادبى» درس نوزدهم (درس آزاد) نيز به 
و  عميق تر  و  کامل تر  دستورى  مباحث  سوم  و  دوم  پايه هاى  در  ان شاءالله  بپردازند.  دستورى  مباحث 

وسيع تر طرح خواهد شد. 
مباحث ديگر موجود در نکته هاى زبانى و ادبى مربوط به مسائل ادبى است. 

اين نکات عبارت اند از: 
«نکته ى ادبى»

٢ ــ زبان و ادبيات ١ ــ زبان و خط 
٤ ــ سجع ٣ ــ نثر ساده 

٦ ــ فرهنگستان ٥ ــ واژگان هماهنگ 
٨  ــ تشبيه ٧ ــ تشخيص 

١٠ ــ مراعات نظير ٩ ــ نشانه هاى نگارشى 
١٢ ــ بازگردانى ١١ ــ زاويه ى ديد 

١٤ ــ نامه نويسى  ١٣ ــ رباعى 
١٦ ــ خاطره نويسى  ١٥ ــ قالب قطعه 

١٨ ــ تخّيل ١٧ ــ توصيف  
٢٠ ــ ترجمه ١٩ــ داستان نمادين 

در صورت نياز به طرح نکته اى زبانى، ادبى، نگارشى و … مى توان آن را در قسمت دانش هاى 
زبانى و ادبى درس آزاد (درس ١٩) ذکر کرد. 

عالوه بر آن، دو بخش از کتاب به بحث مطالعه و کتاب خوانى اختصاص يافته است. با توّجه به 
مشکالت موجود در بحث خواندن و درک مطلب، الزم به نظر مى رسد نکاتى در باب خواندن و مطالعه 

در کتاب هاى درسى موجود باشد. 
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٭ عوامل مورد توّجه در يادگيرى
يادگيرى تغييرات نسبتًا ثابت و پايدارى در رفتار بالقّوه ى فرد در اثر تجربه است.

عواملى که بايد در يادگيرى بدان توّجه کرد:
١ ــ آمادگى از نظر جسمى، عاطفى و عقلى

٢ ــ انگيزه و هدف: انگيزه از لحاظ تأثيرش هميشه به هدفى متوّجه است. نيمى از وظايف معّلم 
ايجاد رغبت در دانش آموزان است و هدف به فّعالّيت انسان جهت و نيرو مى دهد. 

٣ ــ تجارب گذشته: يک فرد زمانى مى تواند مفاهيم و مسائل جديد را درک کند که مفهوم و 
مسئله ى جديد با ساخت شناختى او مرتبط باشد. 

٤ ــ موقعّيت و محيط يادگيرى: امکانات محيط آموزشى، اعم از نيروى انسانى و تجهيزات، 
وضع اجتماعى و اقتصادى خانواده، نگرش والدين و مربّيان نسبت به تحصيل و آموزشگاه و عوامل 

محيطی ديگر بر کيفّيت و کمّيت يادگيرى دانش آموزان مؤّثر است. 
٥  ــ روش تدريس معّلم: روش تدريس معّلم و نگرش او مى تواند در فرايند فّعالّيت هاى آموزش 

و در نهايت بر روند يادگيرى تأثير گذارد. 
علمى  واقعيت هاى  انتقال  فقط  را  تدريس  و  نباشد  آشنا  يادگيرى  اصول  و  نظرّيه ها  به  معّلم  اگر 
بداند و تجارب يادگيرى را منحصر به حفظ کردن مطالب نوشته در کتاب تصور کند، مسلم است در 

تقويت کنجکاوى و پرورش استعداد و تفّکر علمى شاگردان چندان موّفقّيتى به دست نمى آورد. 
هم چنين  و  هم  با  آن ها  رابطه ى  نظر گرفتن  در  بدون  جزئيات  مطالعه ى  جزء:  و  کل  رابط  ٦ ــ 

رابطه ى آن ها با کل موجب پريشانى فکر مى شود. 
٧ ــ تمرين و تکرار: تأثير تمرين و تکرار در کل فرايند يادگيرى و حيطه هاى مختلف آن به ويژه 
در حيطه ى روانى حرکتى انکارناپذير است اّما بايد شرايط و ويژگى خاصى داشته باشد؛ از جمله بايد 

منظّم و مرّتب و در شرايط طبيعى واقعى انجام پذيرد. 
٨  ــ احساس نياز: دانش آموز بايد از ناکافى  بودن دانش و مهارت هاى فعلى خويش آگاه شود 

تا با انگيزه و رغبت بيش تر به تحصيل بپردازد.
٩ ــ دانستن تصّور روشن از دانش و مهارت هايى که بايد کسب شود. 

اگر دانش آموز بداند که يادگيرى جديد او به چه دانش و مهارتى منتهى مى شود، يادگيرى براى 
او هدف دارتر مى شود. در اين جاست که نقش هدف هاى رفتارى ظاهر مى گردد. در اين باره معّلم بايد 
هدف هاى رفتارى هر درس را با دّقت بيان کند و دانش آموزان را از تغييراتى که در اثر آموختن در 
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دانش و مهارت آنان حاصل مى شود، آگاه گرداند. 
١٠ ــ آگاهى از پيشرفت.

دانش آموز  زيرا  گرداند؛  مطلع  درس  در  او  پيشرفت  ميزان  از  را  دانش آموز  دائمًا  بايد  معّلم 
بيش ترى  انگيزه ى  و  شوق  يادگيرى  ادامه ى  براى  است،  پيشرفت  حال  در  كند  احساس  که  هنگامى 

مى يابد. 
١١ ــ توّجه و دّقت: توّجه، مقدمه ى ادراک، يادگيرى و تفّکر است. 

تدريس يک فّعالّيت است؛ فعاليتى آگاهانه که براساس هدفى خاص و بر پايه ى وضع شناختى 
فراگيران انجام مى گيرد. در هر صورت اگر يادگيرى را « تغيير در رفتار فراگير در اثر تجربه »  بدانيم، 
بدون شک فّعالّيتى که موقعّيت را براى کسب تجربه آسان نمايد و تغيير الزم را سبب شود، تدريس نام 
دارد و در نتيجه عمل تدريس يک سلسله فّعالّيت هاى مرّتب، منظّم، هدف دار و از پيش طّراحى شده 

است. 
عوامل مؤّثر در تدريس: تدريس يک فرايند است و عوامل بى شمارى در آن نقش دارند که 

همه ى آن ها قابل مطالعه و کنترل نيستند. 
عواملى هم چون شخصّيت معّلم، زمينه هاى علمى و تجربى او در روابط اجتماعى و خانوادگى 
و  قوانين  درس،  موضوع  دانش آموزان  ،   اهّمّيت  فردى  ويژگى هاى  و  علمى  زمينه هاى  دانش آموزان، 
مقّررات نظام آموزش و به طور کلى جامعه اى که معّلم و دانش آموز در آن زندگى مى کنند، در کيفيت 

تدريس معّلم تأثير مى گذارد. 
بايد در نظر داشت معّلم در ايجاد موقعّيت مناسب يادگيرى، قادر به تغيير و کنترل بسيارى از 
عوامل نيست اّما تا حدى مى تواند با تعيين هدف هاى صريح اجرايى و اتخاذ الگو و روش هاى مناسب 
کيفّيت  دانش آموزانش،  با  سالم  ارتباط  نوعى  ايجاد  و  الزم  تجهيزات  کارگيرى  به  و  تهّيه  و  تدريس 

تدريس خود را متحّول کند. 

الگوى تدريس چيست؟ 
و  است  مطالعه  قابل  آن  در  تدريس  مهم  عناصر  که  است  ويژه اى  چارچوب  تدريس،  الگوى 
شناخت و آگاهى از عناصر و عوامل مذکور مى تواند معّلم را در اّتخاذ روش هاى مناسب تدريس کمک 
کند. تدريس يک فرايند است و چنان که گفته شد، عوامل بى شمارى در آن نقش دارند که همه ى آن ها 
قابل مطالعه و کنترل نيستند، پس معّلم بايد چارچوب کوچکى از فرايند تدريس را به عنوان الگو انتخاب 
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کند. دو نمونه از الگوهاى تدريس عبارت اند از: 
١ــ الگوى پيش سازمان دهنده

٢ــ الگوى حل مسئله 

الگوى عمومى تدريس
اين الگو نخستين بار توسط رابرت گليزر در سال ١٩٦١ مطرح شد و بعدها راجر رابينسون در 
سال ١٩٧١ تغييراتى در آن به وجود آورد. اين الگو در عين سادگى فرايند تدريس را به خوبى توصيف 

مى کند و به معّلم در سازمان دادن فرايند تدريس کمک مى کند. 
در الگوى عمومى تدريس فرايند تدريس را مى توان به پنج مرحله تقسيم کرد: 

مرحله ى اّول: تعيين هدف هاى تدريس و هدف هاى رفتارى.
 معّلم قبل از تدريس اّطالعات، مفاهيم، اصول و ساير مطالب و محتواى درس را به صورت 

هدف هاى کامًال صريح و روشن مشّخص مى کند. 
مرحله ى دوم: تعيين رفتار ورودى (آموخته هاى گذشته و …) و ارزش يابى تشخيص (تعيين 

توانايى هاى فراگيران ) که همان تشخيص ميزان آمادگى فراگيران است. 
مرحله ى سوم: تعيين شيوه ها و وسايل تدريس.

و  شرايط  درس،  مفاهيم  به  توّجه  با  را  خود  تدريس  وسايل  و  شيوه ها  بايد  معّلم  مرحله  اين  در 
امکانات و ويژگى هاى فراگيران انتخاب کند.

مرحله ى چهارم: سازماندهى شرايط و موقعّيت آموزشى.
معّلم بايد قادر باشد که با ابتکار و خّالقّيت، حداکثر استفاده را از امکانات موجود، در تدريس 

و تحّقق هدف هاى آموزشى به کار ببرد. 
مرحله ى پنجم: ارزش يابى و سنجش عملکرد. 

تدريس  پايان  از  پس  دانش آموزان  يادگيرى  ميزان  ارزش يابى  به  الگو  اين  نهايى  مرحله ى 
اختصاص دارد.

الگوى پيش سازمان دهنده
پيش سازمان دهنده،  يک مطلب يا مفهوم کلی است که در مقدمه ی تدريس می آيد تا مبحثی را که 
به شاگردان ارائه می شود،   با مباحث پيشين همان درس مربوط سازد و در عين حال پايه ای برای ارتباط 
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مفاهيم بعدی با مفاهيم پيشين شود و دانش آموز بتواند تمام مباحث درس را به صورت يک ساخت منظم 
و سازمان يافته در ذهن خود جای دهد.

ويژگی های الگوی پيش سازمان دهنده
١ــ مراحـل   اجـرای    الـگـوی     پيش     سازمـان دهـنده:گــام اّول در ايـن الــگــو مـطالب 
پيش  سازمان دهنده است که کلی است. گام دّوم، ارائه ی مطالب و مفاهيم درس جديد است. در گام 
بايد  مثال ها  سرانجام  و  شود  آورده  جديد  مطالب  بيش تر  تفهيم  برای  نمونه هايی  و  مثال ها  بايد  سوم، 
به گونه ای ارائه شود که با مفهوم پيش سازمان دهنده مرتبط شوند؛ مثًال معّلمی که می خواهد اندام های 
را  درس  بلکه  نمی کند؛  شروع  موضوع  خود  از  مستقيمًا  را  درس  او  بدهد،  درس  را  گياه  توليدمثل 
از  پس  می کند.  آغاز  می کنند»،  توليدمثل  نسل  بقای  برای  پرياخته  جانداران  «تمام  که  مفهوم  اين  با 
يادآوری و تشريح چگونگی توليدمثل در جانداران، موضوع درس جديد، يعنی پرچم و مادگی را ــ که 
از اندام های توليدمثل گياهان هستند ــ تشريح می کند و پس از تشريح درس جديد، پرچم و مادگی چند 

گل معروف و آشنا را مستقيمًا يا به وسيله ی اساليد نشان می دهد.
معّلم در بيان توليدمثل جانداران، سعی می کند با استفاده از اطّالعات و آگاهی های دانش آموزان 
فهم مطالب جديد را آسان سازد؛ زيرا دانش آموزان در جلسات گذشته با مفاهيم توليدمثل جانداران 
آشنا شده اند. در واقع او با بيان توليدمثل جانداران، پايگاهی ذهنی برای فهم درس جديد در ساخت 

شناختن شاگرد ايجاد می کند.اين پايگاه، نقش پيش سازمان دهنده را به عهده دارد.
٢ــ چگونگی کنش و واکنش معّلم نسبت به شاگردان در الگوی پيش سازمان دهنده: 
معّلم نقش ارائه کننده ی مفاهيم پيش سازمان دهنده و مطالب درسی را دارد و شاگردان، دريافت کننده 
و پذيرنده ی مطالب درسی اند. معّلم بايد برای ارائه ی مطالب درسی مناسب ترين پيش سازمان دهنده را 
انتخاب کند و مطمئن شود که دانش آموزان آن پيش سازمان دهنده را درک کرده اند و می توانند آن را با 

مطالبی که بعدًا عرضه می شود، ربط دهند.
باعث  و  بگيرند  کمک  آموزشى  مختلف  وسايل  از  شاگردان  کردن  فّعال تر  براى  مى تواند  معّلم 
برانگيختن ذهن و توّجه آنان شود. هم چنين با مطرح ساختن پرسش هايى، شاگردان را به انديشيدن درباره ى 

مطالب درس تشويق کند. جهت ارتباط از طرف معّلم به سوى دانش آموز با دانش آموزان است. 
٣ ــ روابط ميان گروهى در الگوى پيش سازمان دهنده: در اين الگو، به دليل يک سويه 
و  کشف  امکان  نتيجه،  در  و  مى شود  منتقل  دانش آموزان  به  معّلم  از  انتقال،  اّطالعات  جهت  بودن 

جست وجوى مفاهيم براى دانش آموزان محدود مى شود. 
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در اين الگو، معّلم با فرد فرد فراگيران ارتباط پيدا مى کند ولى اين ارتباط يک طرفه است؛ يعنى 
شاگردان معموًال با او و با يکديگر ارتباط ندارند. در واقع معّلم بر کالسی مسّلط است. 

براى افزايش روابط ميان گروهى، معّلم مى تواند با طرح پرسش هايى راهنمايى کننده، فراگيران 
يکديگر  ارتباط بيش تر آنان را با  را به شرکت در بحث هاى کالس عالقه مند کند و از اين راه، امکان 

فراهم سازد. 
٤ ــ شرايط و منابع الزم در الگوى پيش سازمان دهنده: در اين الگو، معّلم و کتاب و کالس 
درس فقط منابع و شرايط آموزشى هستند. شرط اصلى به کاربردن اين الگو، وجود معّلمى است که از 

روش ها و شگردهاى مناسب براى تدريس، طبق الگوى پيش سازمان دهنده آگاهى داشته  باشد. 
محاسن و محدوديّت هاى اين الگو: الگوى پيش سازمان دهنده در نظام هاى آموزشى فقير 
که معّلمانى باتجربه ولى امکانات آموزشى محدود دارند، الگوى مناسبى است. در اين الگو از يک زمان 
آموزش محدود مى توان استفاده کرد و گروه کثيرى از دانش آموزان با کم ترين امکانات آموزشى درس 

را ياد مى گيرند. اين الگو براى دروس نظرى مناسب است. 
در اين الگو چون معّلم تصميم گيرنده ى فّعالّيت  آموزشى است، دانش آموزان در فّعالّيت آموزشى 

نقشى ندارند. 
دليل  همين  به  ندارد؛  ارتباطى  چندان  دانش آموزان  واقعى  زندگى  با  محتوا  الگويى،  چنين  در 
اگر آنان مواد مورد نظر را آموختند و امتحان دادند، هدف آموزشى تأمين شده است. هم چنين در اين 
الگو به مسائل روانى، عاطفى و اجتماعى دانش آموزان کم تر توّجه مى شود و رضايت خاطر آنان چندان 

مورد توّجه نيست. 
فرآورده هاى چنين نظامى، قادر نيستند آموخته هايشان را در زندگى واقعى به کار گيرند. 

دانش آموزان در يادگيرى از طريق حل مسئله با بهره گيرى از تجارب و دانسته هاى پيشين خود، 
درباره ى رويدادها ى محيط خود مى انديشند تا مشکلى را که با آن مواجه شده اند، به نحو قابل قبولى 

حل کنند. 

الگوى حل مسئله 
فرضيه هاى  او  که  مى دهد  قرار  وضعى  در  را  دانش آموزان  مسئله،  حل  الگوى  مطابق  مدرسه 
از  شخصًا  و  مى آزمايد  شده،  گرد آورى  يا  موجود  شواهد  مدد  به  و  کاوش  و  پژوهش  راه  از  را  خود 
آن ها نتيجه گيرى مى کند و ضمن رسيدن به هدف مورد نظر، از روش هاى دانش اندوزى و جمع آورى 
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علمى  اّطالعات  و  است  فّعالّيت  محور  دانش آموز  مسئله  حل  الگوى  در  مى شود.  آگاه  نيز  اّطالعات 
در  و  مى کند  وادار  فّعالّيت  به  را  دانش آموز  مسئله،  طرح  با  معّلم  نمى شود.  داده  انتقال  او  به  مستقيمًا 
جهت حل آن او را راهنمايى مى کند. روابط ميان گروهى بين شاگردان وجود دارد و انتقال دوسويه 
(بين معّلم و دانش آموز) است و شرايط و منابع آموزشى منحصر به کالس و کتاب درسى نيست. الگوى 

حل مسئله به زمان، مکان، امکانات و معّلمان با تجربه، بسيار نيازمند است.
مراحل اجرا در الگوى حل مسئله: کالس به گروه هاى ٥ يا ٦ نفره تقسيم مى شود:

امکان  پذير  دانش آموزان  براى  آن  حل  و  پاسخ پذير  بايد  (مسئله  مى شود  طرح  مسئله  يک  ١ــ 
باشد). 

٢ــ دانش  آموز با کمک و هدايت معّلم اّطالعات مورد نياز را از طريق مطالعه و مشاهده گردآورى 
مى کند. 

مرحله  اين  در  مى کند.  فرضيه سازى  و  مى زند  حدس  را  احتمالى  راه حل هاى  دانش آموز  ٣ــ 
دانش آموز ناگزير است به تفّکر بپردازد. 

شواهد  و  اّطالعات  بايد  شاگرد  فرضيه  آزمايش  براى  مى گيرد.  صورت  فرضيه  آزمايش  ٤ ــ 
موجود را تحليل کند و عواملى که به پذيرش يا رد فرضيه منجر مى شوند، مشّخص کند (در صورت نياز 

معّلم اّطالعات زمينه اى در اختيار شاگرد قرار مى دهد).
٥ ــ نتيجه گيرى، اساس اين الگوست و شاگرد بايد پيش بينى کند که نتايج به دست آمده چه قدر 
و تا چه اندازه به موارد جديد قابل تعميم است و اين که او دانش  به دست آمده را در حل مسائل به کار 

گيرد. 
در اين الگو همه ى دانش آموزان با هم ديگر و نيز با معّلم در ارتباط اند و نقش معلّم، نقش مشاور 

و راهنماست. 

مهارت  ارزش يابى 
اگر يادگيرى را تغيير در رفتار دانش آموز در اثر تجربه هاى آموزشى بدانيم، ارزش يابى عبارت 
است از اندازه گيرى ميزان تغييرات ايجاد شده براساس هدف هاى تعيين شده در فّعالّيت هاى آموزشى 
و تجزيه و تحليل و تفسير نتايج آن. ارزش يابى همواره در جهت پيشرفت تحصيلى و ناظر بر هدف هاى 
تحصيلى  ارزش يابى  شده  تعيين  پيش  از  آموزشى  هدف هاى  به  توّجه  بدون  واقع  در  و  است  آموزش 
معنا نخواهد داشت. در همين جهت ترس و اضطراب از ارزش يابى نزد دانش آموزان بيش تر ناشى از 



٦٢

عملکرد نادرست معّلمان و روش هاى نادرست ارزش يابى است. هدف  هاى ارزش يابى را مى توان در 
مقوله هاى زير به طور کلى بررسى کرد: 

و  دانش آموزان  علمى  زمينه هاى  و  توانايى  شناخت  براى  وسيله اى  عنوان  به  ارزش يابى  ١ــ 
تصميم گيرى براى انجام دادن فّعالّيت هاى آموزشى است. 

٢ ــ براى شناساندن هدف هاى آموزشى در فرايند تدريس است. 
٣ــ براى بهبود و اصالح فّعالّيت هاى آموزشى است. 

٤ــ براى شناخت نارسايى هاى آموزشى دانش آموزان و تالش براى ترميم و بهبود آن هاست. 
٥  ــ براى ايجاد رغبت و کسب عادات صحيح آموزش در دانش آموزان است، نه صرفًا براى 

تهديد و تعيين افراد قوى و ضعيف. 
ارزش يابى اگر به نحو مطلوب انجام گيرد، مستقيمًا در بهبود چگونگى يادگيرى دانش آموزان تأثير 
خواهد گذاشت؛ زيرا به آن ها از ميزان تالش براى يادگيرى و پيشرفت تحصيلى و ايجاد انگيزه خبر خواهد 

داد. هم چنين ارزش يابى تدريجى و دائمى باعث مرور مطالب از قبل ياد گرفته شده مى گردد. 

انواع ارزش يابى 
اصلى  داليل  کشف  ورودى،  رفتار  و  معلومات  تعيين  منظور  به  که  تشخيصى  ارزش يابى  ١ ــ 

مشکالت در يادگيرى است. 
مراحل  در  دانش آموزان  تحصيلى  پيشرفت  اندازه گيرى  منظور  به  که  تکوينى  ارزش يابى  ٢ ــ 
در  بر  را  تدريس  روش  اصالح  و  يادگيرى  در  رفتن  پيش  گام  به  گام  مقوله ى  دو  که  تدريس  مختلف 

مى گيرد. 
در  شاگردان  آموخته هاى  مقدار  تعيين  منظور  به  که  تراکمى)  پايانى (ارزش يابى  ارزش يابى  ٣ ــ 

طول يک دوره آموزشى و قضاوت درباره ى اثر بخشى کار معّلم و برنامه ى درسى انجام مى گيرد.
انواع ارزش يابى برحسب نحوه ى اجرا

١ ــ ارزش يابى انفرادى که شامل ارزش يابى شفاهى و يا عملى است. 
٢ ــ ارزش يابى گروهى که شرايط يکسانى را براى همه ى دانش آموزان فراهم مى آورد و معموًال 

به صورت امتحان کتبى است.
انواع ارزش يابى برحسب تفسير نتايج

١ ــ ارزش يابى معيارى که براساس معيار و مالک مطلق از قبل تعيين شده تهّيه مى شود. 
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٢ ــ ارزش يابى هنجارى که بر مبناى معيار و مالک نسبى فراهم مى گردد و در آن دانش آموزان 
از نمره ى زياد به کم رديف مى شوند. 

روش هاى مختلف ارزش يابى پيشرفت تحصيلى
در فرايند ارزش يابى معّلم نبايد از به کارگيرى تنها يک روش خاص استفاده کند؛ زيرا بسيارى 
بايد  و  داد  تنّزل  ساده  آزمون هاى  مرحله ى  به  نمى توان  را  دانش آموزان  مختلف  رفتارى  جنبه هاى  از 
آن ها را در موقعّيت واقعى سنجيد. با توّجه به تغييراتى که در حيطه ى مختلف يادگيرى به وجود مى آيد، 

حداقل چهار روش ارزش يابى به شرح زير وجود دارد. 
١ــ ارزش يابى از طريق مشاهده: هنگامى که از طريق مداخله ى حواس به خصوص ديدن 
درباره ى رفتار و يا عمل معينى از فرد داورى مى کنيم، از روش مشاهده استفاده کرده ايم. اين شيوه از 

جنبه هاى مختلف بررسى شده است که مهم ترين آن ها عبارت اند از: 
ــ مشاهده از لحاظ تعّمق و دّقت. 

ــ مشاهده از لحاظ خارجى يا داخلى بودن. 
خارجى: مشاهده ى رفتار فرد در حين انجام عمل و ثبت خصايص وى.  

داخلى: بيان خصوصّيات رفتارى توسط خود فرد.   
ــ مشاهده از لحاظ موقعّيت 

طبيعى: بدون آگاهى، رفتار و کار دانش آموز را زير نظر بگيريم.   
تصنعى: پس از فراهم کردن شرايطی خاص، رفتار دانش آموز را بررسى کنيم.   

ــ مشاهده ى مستقيم يا غيرمستقيم 
مشاهده ى  در  ولى  است  زياد  دانش آموز  در  تصّنعى  رفتار  بروز  امکان  مستقيم  مشاهده ى  در 

غيرمستقيم، مشاهده کننده پنهان است و رفتار طبيعى ترى مورد بررسى قرار مى گيرد. 
مزايا و محدوديّت هاى روش مشاهده 

الف ــ مزايا:
ــ تفاوت هاى فردى در زمان غير محدود بررسى مى شود که مى تواند نشان دهنده ى فّعالّيت هاى 

طبيعى دانش آموزان باشد.
ــ براى همه ى گروه هاى آموزشى (سنين و مراحل مختلف تحصيل) قابل اجرا است. 
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ب ــ محدوديّت ها
ــ انجام اين روش مستلزم دّقت، هوشيارى و صرف وقت زياد است. 

ــ امکان ايجاد موقعّيت مناسب براى همه ى دانش آموزان فراهم نيست تفاوت تفسير رفتار در 
همگان وجود دارد. 

حيطه ى  در  دانش آموز  در  شده  ايجاد  تغييرات  اگر  کار:  انجام  طريق  از  ارزش يابى  ٢ــ 
روانى ــ حرکتى باشد، لزومًا بايد از اين شيوه استفاده شود و تفاوت آن با شيوه ى مشاهده در اين است 
آزمايشگاه،  امتحان  است.  يکسان  همه  براى  شرايط  و  است  آزمايش  مورد  که  مى داند  دانش آموز  که 

کارگاه و ورزش از اين طريق انجام مى گيرد. 
نظم  بيان،  قدرت  معلومات،  سنجش  براى  مناسبى  شيوه ى  شفاهى  آزمون  طريق  از  ارزش يابى 

فکرى، استدالل، تمرکز افکار و شناخت حاالت درونى مانند ترس و اضطراب است. 
مزايا و محدوديّت هاى اين شيوه: 

الف ــ مزايا 
در  را  دانش آموزان  مهارت هاى  و  داشته  فورى  بازخوردى  مى تواند  ارزش يابى  اين گونه  ــ 

رويارويى با واقعيت ها به دّقت بسنجد.
ــ اين گونه ارزش يابى قدرت بيان و استدالل دانش آموزان و اظهار نظر آن ها را در حضور جمع 

تقويت مى کند. 
ــ اين ارزش يابى براى دانش آموزان دوران آمادگى و کالس اّول که قدرت نوشتارى کمى دارند، 

مناسب است. 
ب ــ محدوديّت ها

ــ اين شيوه  مستلزم صرف وقت زياد و درنتيجه خسته کننده است و به تدريج از دّقت آزمايش کننده 
کاسته مى شود. 

ــ دانش آموزان ممکن است به دليل نقص بيان از گفتن پاسخ خوددارى کنند. 
ــ عوامل محيطى بر دانش آموز تأثير  فراوانى مى گذارد؛ به نحوى که ممکن است وى به جاى 

پاسخ صحيح، کلمات مبهمى به کار ببرد. 
ــ عينّيت و اعتبار ارزش يابى شفاهى نسبت به آزمون کتبى کم تر است. 

٣ ــ ارزش يابى از طريق آزمون کتبى: اين آزمون ها بر دو نوع است: 
الف ــ آزمون هاى استاندارد شده 
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ب ــ آزمون هايى که معّلم طرح کرده است. 
دوره هاى  ارزش يابى  منظور  به  آزمون سازى  مؤسسات  توسط  شده  استاندارد  آزمون هاى 
تحصيلى گروه هاى بزرگ دانش آموزان طّراحى مى شود که همراه با راهنماى دقيق در اختيار معّلم قرار 

مى گيرد و داراى پايايى و اعتبار است.
 آزمون هايى که معّلم طرح مى کند، غالبًا براى تعيين ميزان موّفقّيت دانش آموزان در رسيدن به 

هدف هاى آموزشى طرح ريزى مى شود. 
تفاوت بين آزمون هاى استاندارد شده و آزمون هاى معّلم 

١ ــ آزمون هاى استاندارد در مقايسه با آزمون هاى معّلم به زمان و تخصص بيش ترى نياز دارد. 
٢ ــ نتايج آزمون هاى استاندارد مشّخص، قطعى و قابل بررسى است. 

مدارس  دانش آموزان  مقايسه ى  و  مختلف  مناطق  در  استفاده  براى  استاندارد  آزمون هاى  ٣ ــ 
مناطق مختلف با يکديگر تهّيه مى شود. 

انواع آزمون هاى معّلم: معموًال به دو صورت عينى و انشايى است. 
آزمون هاى عينى جواب هاى معين و از پيش تعيين شده دارند که انواع آن عبارت اند از:

١ ــ پرسش هاى چند گزينه اى
٢ ــ پرسش هاى صحيح و غلط 

٣ ــ پرسش هاى جورکردنى
٤ ــ پرسش هاى کامل کردنى
٥ ــ پرسش هاى کوتاه پاسخ 

جهت  مى کنند،  استفاده  آن ها  از  تهّيه  سهولت  عّلت  به  معّلمان  بيش تر  که  تشريحى  آزمون 
ارزش يابى سطوح باالى شناختى از جمله تجزيه و تحليل، ترکيب و قضاوت بسيار اهّمّيت دارد ولى 
سنجش  امکان  عدم  و  تصحيح  بودن  وقت گير  تصحيح کننده،  دخالت نظر  قبيل  از  نيز  محدودّيت هايى 

سرعت انتقال و آمادگى ذهنى دانش آموزان دارد. 



بخش دومبخش دوم
بررسی درس ها
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ستايش

عنوان تحميديه: جلوه ى روى خدا

اهداف آموزشى
١ ــ آشنايى بيش تر با تحميدّيه ( ستايش   ) 
٢ ــ توانايى ارتباط صميمانه با پروردگار

٣ ــ تقويت عالقه و باور نسبت به حمد و ستايش الهى

روش هاى پيش نهادى تدريس
اين درس را به روش کارايى تيم مى توان تدريس کرد. مراحل کار مبتنى بر اين روش عبارت اند 

از: 
١ ــ گروه بندى کالس (هر سه يا چهار نفر در يک گروه) 

٢ ــ از اعضاى هرگروه مى  خواهيم که درس را در زمان تعيين شده به صورت فردى صامت خوانى 
کنند. 

٣ ــ با طرح پرسش هايى دانش آموزان را به بررسى دقيق تر درس دعوت مى کنيم. هر دانش آموز 
به صورت انفرادى پاسخ خود را به کالس عرضه مى کند. 

و  بررسى  بحث،  آن ها  درباره ى  گروه  در  دانش آموزان  و  مى شود  مطرح  مجّددًا  پرسش ها  ٤ ــ 
مشورت مى کنند. 

٥ ــ پس از خواندن دقيق معّلم يا استفاده از نوار کاست (ضبط شعر همراه با موسيقى) چند نفر 
از دانش آموزان شعر را مى خوانند. 

٦ ــ جمع بندى درس با بهره گيرى از نظر گاه هاى دانش آموزان و معّلم. 
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نکات مهّم درس
١ ــ در سّنت ادبى و فرهنگى ما معموًال هر کتابى با تحميدّيه و ستايش پروردگار آغاز مى شود. 
اين  در  است.  همراه  پروردگار  به  انسان  نياز  و  انسانى  عجز  الهى،  صفات  طرح  با  ستايش ها  اين گونه 
سروده ى زيبا، شاعر همه ى پديده هاى هستى را در حال نيايش و ستايش پروردگار مى بيند که مبتنى بر 

اين آموزه ى قرآنى است: «ُيسبُِّح للّٰه ما فى الّسموات و ما ِفى االرض» (سوره ى جمعه، آيه ١)
در اين شعر به اين نکته اشاره دارد که با نگاه عميق و جست وجو گرانه به پديده هاى گوناگون 

آفرينش، مى توان به شناخت خداوند دست يافت. 
شعر جلوه ى روى خدا، شعرى در قالب نيمايی است که در ضمن آن، شاعر بيت:
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار بـرگ درختـان سبـز در نظـر هـوشيـار 

از سعدى را نيز تضمين کرده است. 
٢ ــ شرح حال مختصرى از « محمود کيانوش »:

محمود کيانوش: بنيان گذار شعر کودک در ايران، در سال ١٣١٣ ش در شهر مشهد مقدس به 
دنيا آمد. پدر و مادرش سواد نداشتند ولى هر دو به ويژه پدرش با فرهنگ و پرهيزگار بودند. او در مشهد 
به مدرسه رفت ولى در سن نوجوانى با خانواده به تهران مهاجرت کرد و در اين شهر به تحصيل ادامه 
داد. پس از طى دوره ى اول دبيرستان (سال نهم) به دانشسراى مقدماتى رفت و معلم شد. او چند سال در 
روستاى مراد آباد در اطراف تهران به آموزگارى پرداخت؛ سپس وارد دانشگاه تهران شد و تحصيل خود 
را در رشته ى زبان و ادبيات انگليسى ادامه داد. کيانوش از همان سال هاى نوجوانى داستان مى نوشت و 
شعر مى گفت و مطالبى را از زبان هاى عربى و انگليسى ترجمه مى کرد اما از زمانى که او را براى همکارى 
در انتشار مجالت پيک دعوت کردند، به فعاليت خود در زمينه ى داستان، ترجمه، مقاله و شعر افزود 
و به سرودن شعر براى کودکان و نوجوانان  توجه ويژه اى کرد. شعرهاى او را در اين دوره، نخستين و 
مهم ترين شعرها مى دانند که براى کودکان و نوجوانان سروده است. محمود کيانوش بيش از ٧٠ جلد 

کتاب براى کودکان و نوجوانان و بزرگساالن در موضوعات مختلف نوشته است. 
از:  عبارت اند  که  دارد.  اختصاص  نوجوانان  و  کودکان  سنين  به   کتاب ها  اين  از  برخی 
طاق  خيال،  بچه هاى  ستاره ها،  باغ  بال،  نقره  طاليى  ،  هندى ،  نوک  سبز  زبان چيزها، طوطى 
هفت  رنگ، آفتاب خانه ى ما، شعر به شعر، کتاب شعر به شعر. ترجمه ى شعرهاى انگليسى به نثر 

فارسى است. 
٣ ــ متن «خدايا» از سّيد مهدى شجاعى، تصويرى از نياز و عجز انسان را نشان مى دهد. اين 
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نثر روان و زيبا و ساده است. «خدايا» سرشار از مضامين ادعّيه ى اسالمى است. 
٤ ــ سّيد مهدى شجاعى، نويسنده آشناى انقالب اسالمى، در سال ١٣٣٩ در تهران متوّلد شد. 
نوشته هاى شجاعى، عاطفى، تصويرى و روان و عمدتًا در زمينه ى عاشورا و ارزش ها و شخصّيت هاى 
دينى است. از آثار وى «کشتى پهلو گرفته»، «از ديار حبيب»، «دو کبوتر، دو پنجره، يک پرواز»، «پدر، 
عشق و پسر» و «آفتاب در حجاب» را مى توان نام برد. اين متن از کتاب مناجات وى گزيده و تلخيص 

شده است. 
مى توان  نويسنده  و  شاعر  دو  اين  کتاب هاى  رايانه  و  کاست،  نوار  از  درس  اين  تدريس  براى 

استفاده کرد.
ارزش يابى از درس بهتر است به شيوه ى شفاهى باشد. 

٥ ــ منابع اطّالعاتی ديگر درباره ى اين درس 

١ ــ تحميدّيه در ادب فارسى؛ دکتر منوچهر ستوده، محّمد باقر نجف زاده بارفروش 
خـوانسارى ،     (درباره ى  کـاشفـى  علـى  سّيد  نـوجوانـان؛  و  کـودکـان  ادبّيات  چهره هـاى  ٢ ــ 

سّيد  مهدى شجاعى)، نشر روز 
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اهداف آموزشى
١ ــ آشنايى با نقش ايرانيان در بارورى فرهنگ و تمّدن اسالم 

٢ ــ آشنايى با اهمّيت تعاليم اسالمى در رشد و پيشرفت فرهنگ و ادب فارسى
٣ ــ ايجاد انگيزه نسبت به مطالعه ى آثار گران بها و شاهکارهاى فرهنگ و ادب اسالمى

٤ ــ آشنايى با چهره هاى بزرگ و عالمان فرهنگ و علوم اسالمى 
٥  ــ پرورش و تقويت صميمّيت و اخالص و ذوق نسبت به آثار تمّدن اسالم و ايران 

٦ ــ آشنايى با موضوع هاى زبانى (نهاد، گزاره، فعل و زمان ها) و ادبى (گفتار و نوشتار)

روش هاى پيش نهادى تدريس
٢ ــ سخنرانى ١ ــ کارآيى تيم   

٤ ــ واحد کار (پروژه) ٣ ــ بحث گروهى   
٥  ــ روشن سازی طرز تّلقی 

اجراى عملى تدريس
خدمات  به  راجع  اطالعات  جمع آورى  به  فردى  يا  گروهى  صورت  به  شاگردان   ٤ روش  در   

متقابل اسالم و ايران از کتابى به همين نام از استاد مطهرى مى پردازند. 
روش کارآيى تيم:

١ ــ سپس گزارشى تهيه و در کالس عرضه مى کنند. 
روش کارآيى تيم

درس اّول

خدمات متقابل اسالم و ايران
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٢ ــ دانش آموزان را به گروه هاى ٣ نفرى تقسيم کرده، هر يک از اعضاى گروه متن درس را 
به صورت انفرادی مى خواند؛ سپس به سؤال هاى آزمون (تهيه شده توسط معلم) که در اختيار او قرار 
مى گيرد، پاسخ مى دهد، سپس در گروه نيز درباره ى پاسخ هاى خود گفت وگو مى کنند و داليل انتخاب 
مى گيرد.  قرار  دانش آموز  اختيار  در  سؤال ها  پاسخ  بعد  مرحله ى  در  مى کنند.  ارزيابى  را  آن   رد  يا 
محاسبه  را  يادگيرى  بودن  مؤثر  نمره ى  نمره گذارى و  را  گروهى  فردى و  پاسخ هاى  گروه  اعضاى  بعد 

مى کنند. 

نکات مهّم درس
در اين درس، استاد شهيد مرتضى مطهرى، به نقش برجسته ى خدمات دانشمندان و حکيمان و 
استعدادهاى درخشان ايران در رشد و شکوفايى و بالندگى تمّدن اسالم پرداخته است و از سويى ديگر 
به ظهور اسالم و شکل گيرى حکومت اسالمى و آثار سازنده ى آن بر افکار و انديشه هاى صاحبان قلم، 
اشارتى نموده است. تأکيد استاد شهيد مطهرى بر اين است که از يکسويه نگرى و تعّصب و خام انديشى 
بايد پرهيز کرد. آن چه در قلمرو فکر و فرهنگ و تمّدن، ارجمند و مهم است، داد و ستد سالم و سازنده 

و تعامل ميان ملت ها و آيين ها و فرهنگ هاست.

اّطالعات کمکى
مشهد  فرسنگى  ده  ــ  فريمان  قريه ى  در  مطهرى  مرتضى  شهيد  استاد  مطهرى:  شهيد  استاد 
مشهد  شهر  در  ابتدا  را  خود  تحصيل  دوران  شد.  متولد  روحانى  اصيل  خانواده  يک  در  ــ  مقدس 
چون  بزرگ  علمايى  درسى  محضر  از  و  آمد  قم  به  سپس  گذراند؛  آن  پرمايه ى  و  قديمى  حوزه ى  و 
امام  خمينى (ره)، آيت الله العظمى بروجردى و عالمه سّيد محمد حسين طباطبايى بهره هاى فراوان برد 
و مدتى در همين حوزه مشغول تدريس شد. وى پس از کودتاى ٢٨ مرداد به تهران آمد و در دانشگاه 

به تدريس پرداخت. 
استاد مطهرى با وسعت انديشه، احاطه و تسلط علمى، آشنايى با علوم مختلف دينى و ادبى و بيان 
رسا و قلم توانا، ده ها کتاب و مقاله ى علمى و نظريه ى تحقيقى درباره ى موضوعات اسالمى و فلسفى 
ارائه داد که جامع نگرى، هماهنگى با نياز هاى فرهنگى و اجتماعى، اسلوب مناسب و ابتکار در طرح 

مسائل از ويژگى هاى بارز آن هاست.
استاد مطهرى را به سبب نوشتن «داستان راستان» بايد از پيشگامان ادبيات مذهبى براى کودکان 
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و نوجوانان دانست. از ديگر آثار استاد مى توان به «مقدمه و حواشى بر چهار جلد کتاب اصول فلسفه 
در  سيرى  اسالم،  در  زن  حقوق  نظام  ايران،  و  اسالم  متقابل  خدمات  الهى،  عدل  رئاليسم،  روش  و 
در  استاد  کرد.  اشاره  حجاب  مسئله ى  و  اسالمى  علوم  اسالمى،  جهان بينى  بر  مقدمه اى  نهج البالغه» 

دوازدهم ارديبهشت ماه سال ١٣٥٨به شهادت رسيد. 

آشنايى بيش تر با کتاب «خدمات متقابل اسالم و ايران»
اين کتاب درباره ى موضوع هاى مشترک ميان اسالم و ايران است. شهيد مطّهرى در مقّدمه ى 

اين اثر مى نويسد: 
«ما مسلمانان ايرانى به اسالم به حکم اين که مذهب ماست، ايمان و اعتقاد داريم و به ايران به 
حکم اين که ميهن ماست، مهر مى ورزيم. از اين رو سخت عالقه منديم که مسائلى را که از يک طرف با 
آن چه به آن ايمان و اعتقاد داريم و از طرف ديگر با آن چه به آن مهر مى ورزيم، پيوند دارد، روشن درک 

کنيم و تکليف خود را در آن مسائل بدانيم، عمده ى اين مسائل در سه پرسش ذيل خالصه مى شود: 
١ ــ ما هم احساسات مذهبى ــ اسالمى داريم و هم احساسات ميهنى ــ ايرانى، آيا داراى دو 
نوع احساس متضاد مى باشيم، يا هيچ گونه تضاد و تناقضى ميان احساسات مذهبى ما و احساسات مّلى 

ما وجود ندارد؟ 
و  تحّوالت  چه  شد،  وارد  ايران  ما  ميهن  به  پيش  قرن  چهارده  در  که  آن گاه  اسالم  ما  دين  ٢ ــ 
دگرگونى ها در ميهن ما به وجود آورد؟ آن دگرگونى ها در چه جهت بود؟ از ايران چه گرفت و به ايران 

چه داد؟ آيا ورود اسالم به ايران براى ايران موهبت بود يا فاجعه؟! 
٣ ــ ملل بسيارى به اسالم گرويدند و در خدمت به اين دين درآمدند و در راه نشر و بسط تعاليم 
آن کوشيدند و با تشريک مساعى با يکديگر تمّدنى عظيم و باشکوه به نام تمّدن اسالمى به وجود آوردند. 
را  اّول  مقام  آيا  دارد؟  جهت  اين  از  مقامى  چه  ايران  است؟  بوده  چه  خدمات  اين  در  ايرانيان  ما  سهم 

به دست آورده است يا خير؟ به عالوه انگيزه ى ايرانى در اين خدمات چه بوده است؟ 
از نظر ما سه پرسش باال عمده ترين پرسش ها در باب مسائل مشترک اسالم و ايران است».

(مقدمه ص ١٢)
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نكته ى اّول
مطالب  اين  با  را  دانش آموزان  مختلفى  روش هاى  با  مى توان  اول،  نكته ى  محتواى  به  توجه  با 
آشنا كرد. از جمله مى توان از كارت هايى كه بر روى آن ها جمله هاى متعدد با زمان هاى متفاوت نوشته 

شده، استفاده كرد. 

نكته ى دوم: گفتار، نوشتار و اشاره
 زبان و گفتار

زبان يكى از توانايى هاى ذهن انسان است و گفتار نمود آوايى اين توانايى است. 
به طور  كه  كسانى  مى گيريم.  بهره  زبان  از  بى گمان  هستيم،  فكر كردن  حال  در  كه  هنگامى  حتى 
 مادرزاد يا به سبب تصادف از قدرت گفتار بى بهره اند، به هيچ وجه از نعمت زبان محروم نيستند؛ مثال
كر  و الل ها از توانايى ذهنى زبان به اندازه ى افراد ديگر برخوردارند. فقط به هنگام استفاده از آن به جاى 

نمودآوايى يا گفتار از نمود حركتى (حركت دست ها و لب ها) كمک مى گيرند.
 خط و نوشتار

 ما زبان و گفتار را در خانه و خط و نوشتار را در مدرسه مى آموزيم.
زبان و گفتار ريشه در ذات و طبيعت انسان دارد؛ درحالى كه خط و نوشتار ذاتى انسان نيست و 

ريشه در اجتماع و فرهنگ او دارد. انسان همواره از نعمت زبان و گفتار برخوردار بوده است.
سابقه ى زبان و گفتار به ميليون ها سال پيش باز مى گردد ولى سابقه ى خط و نوشتار به حدود ده 

هزار سال پيش مى رسد.
خط و نوشتار خاستگاه اجتماعى و فرهنگى دارد و ساخته ى خود انسان است.

ما هنگام يادگيرى زبان، اين استعداد خدادادى را در قالب زبان مشخص مى ريزيم؛ يعنى آن را 
بسته به جامعه اى كه در آن زندگى مى كنيم، به شكل زبان فارسى يا عربى يا انگليسى و … درمى آوريم.

خط و نوشتار را انسان بنا به ضرورت هاى اجتماعى و فرهنگى اختراع كرده و براى تثبيت زبان 
و گفتار به كار گرفته است.

خط و نوشتار به طور غيرمستقيم و به واسطه ى گفتار با زبان پيوند مى خورد. به اين معنا كه نخست 
زبان را به صورت گفتار درمى آوريم، آن گاه گفتار را به كمک خط به شكل نوشتار مى نويسيم.

نوشتن
يادآوری: در اين بخش، هدف مؤلفان پاسخگويی مستقيم به پرسش های بخش نوشتن نيست بلکه 
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نگارندگان کتاب بر آنند که به اهداف آموزشی هريک از تمرين هايی که نياز به توضيح دارند، بپردازند. 
زيرا تبيين اهداف آموزش، جهت آموزش و ارزش يابی را نيز سامان می دهد. بنابراين هر تمرين، ممکن 

است چندين هدف آموزشی به طور همزمان دنبال کند.
١ــ اين تمرين، اهداف زير را در بر دارد:

 الف: تقويت و پرورش روانويسی (درست نويسی) اماليی واژه ها
 ب: پرورش قوه ی تشخيص کلمات مهم اماليی

 پ: تقويت گنجينه ی واژگانی
 ت: تقويت مهارت خواندن و درک و دريافت متن 

و … .
٢ــ در اين تمرين می توان به جهت نوشتن خط اين زبان ها، تعداد حروف، شکل حروف، پيوستگی 
و جدايی و حرف های هر زبان، نقطه داربودن، ِاعراب ، حروف و صداهای مشترک و عالئم خاص و   … 

هر زبان اشاره کرد.
اهداف آموزش

ــ توانايی تطبيق همزمان خط های سه زبان
ــ حفظ ارتباط ميان درس های پايه ی اول راهنمايی

ــ توانايی نگارش موضوع خاص در يک بند (پاراگراف)
ــ تقويت توانايی مقايسه ی پديده ها و بيان تفاوت ها و شباهت ها.
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اهداف آموزشى
۱ــ آشنايى با شخصّيت واالى پيامبر (ص)

۲ــ آشنايى با نثر ساده به زبان معاصر
۳ــ تقويت توانايى دريافت و درک مفاهيم درس

۴ــ روش انجام فعالّيت هاى الزم براى درک مفاهيم درس را بدانند.
۵  ــ آشنايى با موضوع زبانى مترادف و بحث زبان و ادبيات و ارتباط آن ها 

۶  ــ آشنايى با تفاوت زبان و ادبيات 

روش هاى پيش نهادى تدريس
۱ــ تدريس اعضاى گروه

۲ــ تحقيق و مطالعه ى كتاب خانه اى
۳ــ سخنرانى

۴ــ كارآيى تيم آن ها

نكات مهّم درس
۱ــ اصل رهبرى و اعتقاد به آن، انسان ها را به سوى رستگارى سوق مى دهد و سيرت و اخالق 
پيامبر، روشنگر راه زندگى انسان هاست. لطف خداوند براى تأمين سعادت انسان ها باعث مى شود كه 
اين  خاتم  (ص)  محّمد  حضرت  واگذارد.  آن ها  به  را  خلق  هدايت  مسئولّيت  و  برگزيند  پيامبرانى  خدا 
برگزيدگان است كه با اخالق نيک خود در تاريک ترين دوره ى عرب جاهلى به ارشاد، مأمور مى شود. 

درس دوم

محّمد (ص) خاتم پيامبران
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در فرهنگ اسالمى، ذكر اخالق و سلوک فردى و اجتماعى پيامبر به «سيره» موسوم شده و نمونه ى 
عملى رفتارهاى اسالمى را مشخص مى كند.

۲ــ درباره ى متن اصلى درس ۲ مى توان به آيات و احاديثى اشاره كرد، مانند نمونه هاى زير: 
من  َالنَفّضوا  َغليَظ الَْقلِْب  فَظّاً  كُنُْت  لَْو  و  لَُهم  ِلنَت  ِمَن اللِّه  َرْحَمٍة  ۱۵۹: «فيما  آيه ى  آل عمران  سوره ى 
َحْولک. رحمت خدا تو را با مردم، مهربان و خوش خوى گردانيد و اگر تند خو و سخت دل بودى، مردم 

ٰمان»
ٰ
از پيرامون تو متفّرق مى شدند». هم چنين است حديث «الِنظافَُة ِمَن االي

٣ــ سروده ای که در ادامه ی درس آمده از بخش مواعظ غزليات سعدی است که در آن به ستايش 
مقام و منزلت حضرت پيامبر اکرم (ص) پرداخته است و می گويد:

ماه با همه ی زيبايی خود در برابر جمال و شکوه حضرت محّمد (ص) درمانده و متحّير می شود و 
درخت سرو با تمام استواری و راست قامتی خود هرگز به تناسب اندام و زيبايی قامت پيامبر نمی رسد. 

همه ی انبيای الهی زير سايه ی جالل و عظمت حضرت محمد قرار دارند و مقام او برتر از همه است.
بهشت اين همه خود را به زر و زيور آراسته تا شايد غالم پيامبر (ص) (بالل) بدان توجه نمايد. 
آسمان آرزو می کند کاش مانند زمين، زير پای حضرت قرار می گرفت تا بوسه ای بر کفش پای مبارک 

ايشان بزند.
اگر در برابر زيبايی و جمال حضرت محمد (ص)، خورشيد و ماه درخشش و زيبايی خود را از 

دست بدهند، شايسته و حق همين است.
ای سعدی، اگر می خواهی عشق  ورزی و محبت و نشاط جوانی پيشه کنی، فقط عشق و محبّت 

نسبت به حضرت محمد (ص) و خاندان پاکش برای تو کافی است.

دانش های زبانی وادبی
نكته ى اول در اين درس، بحث ترادف و كلمات مترادف است. دو كلمه درصورتى هم معنى 
يا مترادف اند كه اگر يكى را به جاى ديگرى در جمله اى قرار دهيم ،   معناى جمله تغيير محسوسى نكند. 
مثال: من سعى مى كنم  من تالش مى كنم  سعى= تالش نكته اى كه در اين جا قابل ذكر است، 
اين است كه هيچ دو واژه اى به صورت مطلق با يک ديگر مترادف نيستند، بلكه ترادف، موضوعى نسبى 

است. هم چنين براى فرض دو واژه به عنوان مترادف، حضور در جمله، يک اصل بسيار مهم است.
اين بدان معنا است كه آن چه تعيين كننده ى ترادف است، جمله و بافت كلى متن است. به عنوان 
مثال اگر دو واژه ى «غلط» و «اشتباه» را خارج از بافت و جمله فرض كنيم، به عقيده بسيارى، اين دو 
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با هم مترادف اند. درصورتى كه حضور هر يک به جاى ديگرى در جمله، باعث تغيير معنا و بار معنايى 
جمله خواهد شد. اين موضوع را در بحث ارزش يابى نيز بايد در نظر داشت واز پرسيدن لغات مترادف 

از دانش آموزان؛ خارج از متن و جمله بايد خوددارى كرد.
نکته ی دوم اين درس، تفاوت زبان و ادبيات است، زبان وسيله ى تفهيم و تفاهم است. اين 
پديده، وسيله اى است تا مردم با يک  ديگر ارتباط برقرار كنند و نيازهاى يک ديگر را رفع نمايند. زبان 
نقش هاى فرعى ديگرى نيز دارد كه از آن ها مى توان به حديث نفس و تفكر اشاره كرد. ادبيات شالوده اى 
زبانى دارد و به مثابه ى ساختمانى است كه بنيان آن ، زبان است. در عين حال ادبيات راز و رمز ماندگارى 
زبان است. اگر ادبيات يک زبان از بين برود، زبان نيز رو به زوال مى نهد. اهل فن تفاوت هاى زيادى 
براى  شد.  متصّور  دو  اين  روى  بر  نمى توان  نيز  تازه اى  مرز  هرچند  شده اند.  قائل  ادبيات  و  زبان  بين 
مطالعه ى بيش تر مى توان به كتاب «زبان و ادب فارسى در گذرگاه سنت و ُمدرنيته » تأليف دكتر على محّمد 

حق شناس مراجعه كرد.
همان طوركه نخستين كار در بررسى و مطالعه ى هر علمى، طبقه بندى آن است، در آموزش و 
تدريس كه امروزه خود دانش ويژه به شمار مى آيد، بازشناسى درست پهنه هاى دانش مورد آموزش، امرى 
سنجيده و درخورد توّجه است. به همين روى، گام نخست در آموزش ادبّيات و زبان فارسى، شناخت 

به هنجار اين دو پهنه و ايجاد ذهنّيت درست نسبت به آن دو است.
به كاربستن ابزارهاى بايسته ى هر قلمرو به فراخور آن و بهره گيرى از برنامه ها و روش هاى شايسته 
براى رسيدن به هدف هايى كه در گستره ى زبان و پهن  دشت ادب در پيش رو است، از گام هايى است كه 

هر آموزنده بايد در تدريس از سر درنگ و  انديشه بدان بنگرد.
به ديگر سخن، شناسايى و ارزيابى هر پديده اى در حقيقت چونان خشت نخستينى است كه اگر 
به هنجار نهاده شود تا پايان نظم و آرايش خواهد داشت و اگر جز اين باشد، بر بنيادى لرزان، ديوارى 

نا استوار سر بر خواهد آورد.
هدف  روش و  ابزار،  خود  براى  وادى  هر  آن جا كه  از  ديگر:  از يک  پديده  دو  بازشناسى 
ويژه اى دارد، براى آن كه در كار آموزش دچار درآميختگى اين روش ها و اهداف نشويم، بايد به جدايى 
و شناخت دقيق زمينه هاى مورد نظر بپردازيم. به همين سبب اكنون مى كوشيم به شرح و بازنمود دو 

قلمرو ادبّيات و زبان پرداخته، چگونگى جدايى و پيوند آن دو را فرا پيش نهيم.
زبان يک پديده ى زنده و پويا و سامان مند اجتماعى است كه انسان براى ايجاد پيوند و رساندن 
پيام خود در جامعه ى بشرى از آن بهره مى گيرد. بنابراين بايد به كاركرد جامعه شناسى زبان توجه كنيم. 
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زبان قبل از هر چيز يک پديده ى اجتماعى است.
اين كه گفته شد، زبان پويا و زنده است، به آن معناست كه چونان هر موجود ديگر از بافت ها و 
اندام واره اى بهره مند است و در پويه ى خود هر بخش آن پيدايى و زايايى و بالندگى و سرانجام فرسايش 
و نابودى را در پى دارد. به بيانى ديگر، پيكره ى زبان و تک واژه هاى آن مانند هر پديده ى طبيعى ديگر 
زندگى و مرگى دارند. اين زندگى و فرسودگى هر زبان، به مرده ريگ فرهنگى و روح جمعى و تبار قومى 

گويش وران و جامعه ى زبانى آن وابسته است؛ زيرا «زبان هر قوم روح آنان و روح آنان زبانشان است».
هم چنين گفتيم كه زبان پديده اى سامان مند است، اين نظم و سامان را مى توان در تمام بافت هاى زبان 
اندام وارگى آن نشان داد. به همين دليل زبان پژوهان همواره از زبان به عنوان دستگاه و نظام ياد  كرده اند و 
بر  اين باورند كه در هر سه بافت اصلى زبان (آوايى، نحوى، معنايى) نظمى وجود دارد كه به يارى آن مى توانيم 

به سادگى به توصيف آن بپردازيم.
از ويژگى هاى ديگر زبان، «اجتماعى» بودن آن است، يعنى «نقش عمده ى زبان، ايجاد ارتباط و 
مراوده ى اجتماعى است؛ بنابراين زبان به عنوان يک پديده ى كامال اجتماعى كاركردى جامعه شناختى 
دارد و از اين ديدگاه شناخت ذهن و فكر يک جامعه ى زبانى از راه زبان بسيار درخور ارزش است و 
حتى با بررسى زبان از طريق دو نمودگار اصلى آن (گفتار و نوشتار) مى توان به كاركرد فرهنگى و تأثير 
آن در حفظ هنجارهاى ارزشى و اجتماعى و روحيه جمعى يک قوم، پى برد. ادبّيات و زبان دو دنياى 
ويژه اند و بررسى و ارزيابى آن ها نيز مستقل از يک ديگر است. هرچند ادبّيات بدون زبان نمى تواند پديدار 

شود، آن گاه كه پديد آمد، چيزى فرازبان است و دست زبان به دامن آن نمى رسد. 
هدف ادبّيات و زبان: زبان ابزارى است براى انسان تا به كمک آن پيوندى با هم نوع خود 
برقرار نمايد و خواست خود را بازگو كند و به مقصود خويش برسد. پس هدف از به كاربستن زبان، 
تأكيد بر سر اين است كه:  اجتماعى و پيام رسانى است. از اين روى، در قلمرو زبان  پيوند  برقرارى 

«چه بگوييم».
ناگفته پيداست در پهنه اى كه اصل بر «پيام  رسانى» است، اهل زبان تالش مى كند تا به سادگى و با 
كوتاه ترين واژگان (توجه به اصل اقتصاد زبانى) و به دور از هر زيور و پيرايه اى سخن خود را بر زبان آورد 
اما در پهنه ى ادبّيات، سخنور در پى آن است كه زيباروى سخن خود را به آرايه ها و زيورها بيارايد و به 
فريبايى و زيبايى بيش تر سخن بگويد. به همين سبب در ادبّيات عناصرى همچون «احساس»، «عاطفه»، 

«خيال» و «موسيقى» كارآيى ويژه دارند؛ زيرا در قلمرو ادب، هدف آفرينش زيبايى و هنر است.
به سخنى ديگر، آن چه براى سخنور ادب دان و آشناروى با اين قلمرو، با ارزش است، نيكوتر 
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آراستن سخن است و تمام تالش و پافشارى بر اين است كه «چگونه بگويد» و اين «چگونه گفتن» را 
به روشنى در شعرهاى دلفريب و خرد آشوب ادب دير پاى فارسى مى توان باز نمود بدين سان در مى يابيم 
كه ادبّيات و زبان از يک ديگر متفاوت اند؛ چرا كه ابزار و روش و هدف هاى هر يک فرق مى كند. براى 
روشن شدن تفاوت و پيوند زبان و ادبّيات مى توان گفت: زبان همچون راه   رفتن است. حركتى به هنجار 
و سامان مند است كه بر خاک مى خزد و بر سطح و افقى روان است ولى ادبّيات چونان پايكوبى و رقص 

است. خيزشى فراهنجار و هنجار گريز است. پديده اى است جوشيده از شور و تپش و پران.
زبان تنها ابزار است در خدمت انسان، مانند رنگ براى نگارگر، سنگ براى پيكر تراش و بت گر 
و نت و آهنگ براى نوازنده و موسيقى اما ادبّيات هنرى است كه پيامش در سرشت آن نهان است. ناگفته 
پيداست كه نقش زبان در حفظ و پاسداشت مرده ريگ فرهنگى نبايد كوچک شمرده شود. «تدريس زبان 
درى را بر روى دنياى دين و فرهنگ ــ كه  به خودى خود هدف نيست؛ بلكه اين آموزش بايد قاعدتاً 
زبان تكيه گاه برگزيده اما نه منحصر به فرد آن است ــ بگشايد. در حقيقت زبان دو نقش دارد: از طرفى 
ابزارى براى ايجاد ارتباط بين افراد يک جامعه ى زبانى است و از طرفى ديگر تكيه گاه فرهنگ و دين 
به معنى وسيع آن است كه بين عناصر ديگر، ادبّيات را در بر مى گيرد. ادبّيات يكى از قلمروهاى بسيار 
مهم گنجينه ى فرهنگى هر جامعه ى زبانى است. ادبّيات همه ى فرهنگ نيست بلكه يكى از عناصر مهم 

آن است. زبان و فرهنگ يک ديگر را نفى نمى كند.
پيوند زبان با ادبّيات: زبان براى ادبّيات ابزار است؛ يعنى ماده ى اّولّيه ى ادبّيات زبان است 
حوزه ى  يک  ادبّيات  نيست.  زبان  ديگر  يافت،  ادبيات  نام  و  رنگ  آن چه  كه  است  اين  در  تفاوت  اما 
مستقل از حوزه ى زبان است؛ يعنى همان چيزى كه «دكتر شفيعى كد كنى» مى گويد: «حادثه اى كه در 
زبان روى مى دهد». اين حادثه گرچه در زبان روى مى دهد، ولى زبان نيست يعنى زبان از اين حادثه به 
بعد به چيز ديگرى تبديل مى شود كه به حوزه ى هنرها متعلق است. زبان شناسان تعريف زبان را به اين 
صورت مى دهند كه نظامى است ساخته شده از نشانه هاى آوايى دل بخواهى برای انتقال پيامى كه در آن 
خبرى هست». حال مى شود گفت ادبّيات به عنوان يک نظام مستقل، نظامى است جدا از زبان كه خود 
از نشانه هاى معنايى (و نه آوايى) و انگيخته (و نه دل بخواهى) ساخته شده است (و نه براى ارتباط و نه 
انتقال بلكه) برای خلق زمينه ها و فضاهايى كه خواننده چون در آن فضاها قرار بگيرد، خود به آفرينش 

پيامى در مايه ى پيام شاعر يا نويسنده مى پردازد. 
آموزش ادبّيات و زبان فارسى: اكنون سخن بر سر اين است كه آيا با جدايى دو قلمرو زبان 

و ادبّيات از يک ديگر، راه كارهاى تدريس و سنجه هاى ارزيابى اين دو درس يكسان اند؟
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هر درس و پهنه ا ى ابزار بايسته و روش درخور خود را مى خواهد و اگر جز اين باشد، تالشى 
و  علمى  منطقى  نگرش  با  را  زبان  بحث  و  درس  كه  چرا  يافت؛  خواهد  ره  گمراهى  به  كه  است  بيهوده 
خردباورانه بايد بررسى كرد و آموزش داد اما در درس ادبّيات نگرش هنرى و ذوقى است كه بر احساس 
و عاطفه استوار است. در درس زبان تعليم صورت مى گيرد ولى در ادبّيات انگيزش عواطف و پااليش 
با  تنها  ادبّيات  در  اما  مى شود  داده  آموزش  مهارت ها  فارسى  زبان  درس  در  است.  نظر  منظور  درون 

هنرهاى زبانى آشنا مى شويم.
مطالعه و ارزيابى زبان محتاج روش ها، شيوه ها و نتيجه گيرى هايى است كه با آن چه در ارزيابى 
ادبّيات به عنوان يک هنر به كار مى رود، تفاوت دارد. واضح است داشتن يا نداشتن خط در ارزش زبان 
به عنوان يک زبان تأثيرى ندارد. همان طور كه داشتن يا نداشتن ادبّيات در ارزش يک زبان به عنوان 
يک زبان تأثيرى ندارد، وقتى كه ما درباره ى ارزش هاى ادبى يا فرهنگى يک زبان سخن مى گوييم، در 
واقع اصال درباره ى خود زبان سخن نمى گوييم بلكه درباره ى مقام اجتماعى يا اعتبار چيزهاى غيرزبانى 

مانند فرهنگ و ادبّيات گفت و گو مى كنيم.
بنابراين از ادبّيات نبايد انتظار داشت كه به ما كاربردهاى علمى زبان را بياموزد. ادبّيات جنبه ى 
تزئينى زبان است. ادبّيات مخلوق ذوق و عواطف است و با كاربردهاى عملى زبان تفاوت بسيار آشكارى 
دارد. كوشش براى آموختن زبان از طريق ادبّيات به شكستى دو جانبه خواهد انجاميد؛ نه زبان آموخته 
مى شود و نه ارزش هنرى آثار ادبى و آموزه هاى اخالقى ــ تربيتى آن به نحو شايسته دريافت مى شود. 
آموزش كاربردهاى عملی زبان براى پرورش مهارت هاى زندگى در يک جامعه ى پر تكاپو بسيار ضرورى 

است. 
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اهداف آموزشى
۱ــ آشنايى با شخصيت واالى حضرت امام خمينى (ره)

۲ــ آشنايى با ويژگى هاى اخالقى امام خمينى (ره)
۳ــ ايجاد شوق و رغبت نسبت به شخصيت امام خمينى (ره)

۴ــ ايجاد نگرش مثبت نسبت به امام خمينى به عنوان يک الگوى انقالبى و رهبرى در جهان 
معاصر

۵  ــ ايجاد عالقه نسبت به مطالعه ى تاريخ انقالب اسالمى و ابعاد آن
۶  ــ آشنايى با نثر ساده و زندگی  نامه ای

۷ــ آشنايى با انواع جمله ى خبرى، پرسشى، امرى و عاطفى
۸   ــ تقويت و پرورش روحيه ى مسئوليت پذيرى و حس همدلى
۹ــ تقويت وحدت ملى و مذهبى در دست يابى به اهداف متعالى

روش هاى پيش نهادى تدريس
۱ــ كارآيى تيم
۲ــ ايفاى نقش
۳ــ سخنرانى

  از متن درس به مفاهيم ارزشمندى دست مى يابيم كه در قسمت اهداف آموزشى آورده شده است. 
اين درس به نثر ساده و داستانی نوشته شده است و می تواند سرمشق مناسبی برای دانش آموزان باشد.

درس سوم

امام خمينی (ره)
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دانش های زبانی و ادبی
در اين درس به انواع جمله از ديد نوع خبر پرداخته شده است. جمله ها از اين ديدگاه به چهار 

دسته ی زير تقسيم می شوند:
١ــ خبری    ٢ــ امری     ٣ــ پرسشی     ٤ــ عاطفی

از ميان اين گونه ها به توضيح جمله های امری و عاطفی می پردازيم:
جمله ی امری، جمله ای است که به انجام کاری فرمان می دهد و يا خواهشی را مطرح می سازد 

فقط در مورد دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع می توان اين گونه جمالت را ساخت.
مثال: برو / برويد           بخور / بخوريد

جمله ی  می رود،  به کار  و …  شگفتی  تعجب،  احساس،  عاطفه،  بيان  برای  که  عاطفی  جمله ی 
تعّجبی نيز ناميده شده است.

مثال: چه هوای خوبی!   عجب منظره ای!
نوشتن:

١ــ برای اين تمرين و تمرين های مشابه در کتاب های فارسی اين مقطع، اهداف زير مورد نظر 
مؤلفان بوده است:

ــ تقويت امال (روانويسی) کلمه ها و عبارات
ــ تقويت مهارت نوشتن (نگارش)

ــ تقويت مهارت به کارگيری آموخته های دستوری و ادبی
ــ پرورش خالقّيت در نگارش

ــ توّجه به معنای واژه ها در جمله ها و متن
و ... .

پاراگراف  يا  بند  است،  شده  گفته  سخن  بسيار  «بند»  از  راهنمايی،  و  ابتدايی  دوره ی  در  ٢ــ 
(Paragraph)،  مجموعه ای از جمالتی است که درباره ی يک موضوع خاص نوشته می شود. 

بند معموالً از آغاز سطر، به نگارش درمی آيد. مجموع بندها يک متن را تشکيل می دهد.
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ترکيب اجزای زبان به اين صورت است:

واج
تکواژ
واژه
گروه
جمله
بند 
متن

شعرخوانى «والى على» و حكايت
يكى از اصلى ترين اهداف شعرخوانى ها، ايجاد فرصتى براى زيباتر كردن فضاى آموزشى كالس 

و بهره گيرى از لذت ادبى و خالقّيت هاى آفرينش ذهن در آثار ادبى است.
 اين شعر مكمل مفاهيم فصل است.

 باعث ايجاد نشاط و تقويت ذوق مخاطب مى شود.
 زمينه اى مناسب براى زبان آموزى و شناخت واژگان است.

 تكيه گاهى مناسب براى طرح مفاهيم بلند انسانى است.
 با درست خواندن شعر، دانش آموزان آهنگ، درنگ، تكيه و تلفظ درست واژه ها را مى آموزند. 

توصيه هاى پيش نهادى براى تدريس
۱ــ مى توان هنگام خواندن شعر از نوار موسيقى يا وسايل مناسب موسيقى بهره گرفت تا بر تأثير 

شعر افزود.
۲ــ دانش آموزان مى توانند به صورت گروهى شعر را بخوانند.

۳ــ پس از خواندن شعر (به صورت گروهى يا فردى توسط معلم)
با طرح پرسشى از طرف معلم به مفهوم و مضمون محورى شعر و به تلميحات ابيات ۴ ، ۵ و ۶ 

اشاره شود. 
۴ــ هنگام خواندن شعر به يكى از اهداف آموزش زبان و ادبيات فارسى كه تلطيف عواطف و 

التذاذ ادبى است، توجه شود.



٨٥

۵  ــ حكايتى زيبا از سعدى پايان بخش فصل اول است. بهتر است معلم با پرسشى از دانش آموزان 
به مفهوم ارزشمند هنر اشاره كند.

 شعر والى على از سروده هاى  سيد محمد حسين بهجت تبريزى (۱۳۶۷ــ      ۱۲۸۵ هـ.ش) است.
شهريار، شاعرى است كه در موضوعات اجتماعى، ملى، تاريخى و … آثارى دارد. او امروزه 
بيش تر به دليل سروده هاى مذهبى چون: «على اى هماى رحمت» شب و على، مناجات، درس محبت 

و … در ميان مردم شهرت و محبوبيت يافته است.

حكايت
و  می پردازد  انسانی  ارجمند  فضايل  كسب  و  فضيلت  واالی  ارزش  به  حكايت  اين  در  سعدی 

می گويد آن چه به ارج و َورِج يک ملّت و سرزمين می افزايد، هنرآموزى و معرفت اندوزى است.
توّجه به اين نکته ضروری است که واژه ی «هنر» در اين حکايت و عموماً در متون کهن به معنای 

فضايل معنوی و اخالقی است که با معنای امروزی اين کلمه متفاوت است.
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اهداف آموزشى
۱ــ آشنايى با جلوه ها و فضيلت دانش و دانش اندوزى

۲ــ توانايى به كارگيرى درست و سازنده ى دانش در زندگى
۳ــ عالقه مندى و ايجاد نگرش مثبت نسبت به علم و دانش و تكريم معلّمان

۴ــ آشنايى با نهج البالغه ى حضرت على (ع)
۵  ــ آشنايى بيش تر با انواع جمالت (خبرى، پرسشى، عاطفى، امرى)، مسّجع و روش هاى مطالعه

 روش هاى پيش نهادی تدريس 
اين درس را مى توان به روش اعضاى تيم تدريس كرد.

شماره از ۱ تا ۳  تقسيم مى كنيم و به هر عضو يک  ۱ــ دانش آموزان را به گروه هاى سه نفرى 
داده مى شود.

اختصاص  شماره ها  از  يكى  به  را  قسمت  هر  و  مى كنيم  تقسيم  قسمت  سه  به  را  درس  ۲ــ 
مى دهيم.

۳ــ هر عضو، قسمت مربوط به خود را مطالعه مى كند (در مّدت تعيين   شده).
۴ــ اعضاى هم شماره ى كالس، گروه مستقلى را تشكيل مى دهند و درباره ى قسمت مربوط به 

خود بحث و گفت و گو مى كند.
۵  ــ هر عضو هم شماره به گروه قبلى خود باز مى گردد و به ترتيب شماره ى اعضاى گروه، قسمت 

مربوط به خود را براى ديگر اعضاى گروه تدريس مى كند.

درس چهارم

دانش
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۶  ــ دبير به ارزش يابى مى پردازد و از هر قسمت سؤاالتى را مطرح مى كند تا از نحوه ى تدريس 
و يادگيرى درست دانش آموزان اطمينان حاصل كند. آن گاه نقاط قّوت و ضعف تدريس دانش آموزان 

را بررسى مى كند.
دانش آموزان  يا  معلّم  را  درس  كليدى  مسائل  مى شود و  خوانده  ديگر  بار  يک  درس  پايان،  در 

توضيح مى دهند.
كالس  به  را  نتيجه  و  مى كنيم  تمرين  و  مى خوانيم  گروه ها  در  مستقل خوانى  شيوه ى  به  را  شعر 

عرضه مى نماييم.
فّعالّيت هاى درس نيز به شيوه هاى قبلى اجرا مى شود. 

نكات مهّم درس
كالم  در  كه  است  دين  مهّم  آموزه هاى  از  دانشمندان  و  دانش  به  ارج   نهادن  و  دانش اندوزى 

پيامبر   (ص) و امامان (ع) و به طور روشن و بارز در قرآن مجيد بارها مطرح شده است.
طلب علم، فريضه و جست و جوى علم، هرچند در دورترين نقاط باشد، واجب است. علم را حتى 
اگر در ژرفاى اقيانوس ها يا اوج آسمان ها باشد، بايد يافت؛ هرچند با رنج، درد و دشوارى باشد. مركّب 
قلم دانشمندان از خون شهيدان برتر و قدم زدن در راه علم و نگاه به سيماى دانشمندان عبادت است.

كميل يكى از ياران نزديک و صميمى اميرالمؤمنين على (ع) است. كميل بن    زياد نخعى، فردى 
دانش طلب، عابد و فداكار بود و در راه دفاع از باورهاى دينى به شهادت رسيد. مزار او در كوفه است 

و دعاى مشهور كميل را اميرالمؤمنين على (ع) به وى آموزش داد.
جابربن   عبداللّّٰه انصارى يكى از صحابه ى بزرگوار پيامبر و يار و ياور اميرالمؤمنين و امام حسن (ع) 
و امام حسين (ع) بوده است. او عمرى طوالنى داشت و امام محّمد باقر (ع) را نيز درک كرد. آمدن 

وى و زيارت كربال در روز اربعين مشهور است.
متن درس از آموزه هاى على (ع) به كميل است كه تنها بخشى از آن، گزيده و در درس آمده است. 

اين دل ها همچون ظرف هاست و …: اين نكته اشاره به حفظ و به خاطرسپردن علم دارد. دلی 
ارجمند و ستودنى است كه دانش را به خوبى نگاه دارد و به  كار بندد.

دانش فرمان گذار است و …، يعنى دانش حاكم است و هدايت مى كند اّما مال محكوم و فرمان بر 
و مطيع است «   والعلُم حاكم والماُل محكوم   عليه».

و  نگاهبان  تنها  كه  آنان  است):  دارندگى  پسوند  مرده اند (َور  مال،  گنج   وراِن  كميل،  اى 
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ک اند. اندوزنده ی مال و ثروت هستند ،  در  حقيقت  ،   ُمرده ی متحر
سخن على (ع) به كميل بخشى از حكمت ۱۴۷ نهج البالغه، (ص ۳۸۷) ترجمه ى دكتر شهيدى 

است.
قسمت پايانى خطاب به جابربن  عبداله انصارى برگرفته از حكمت ۳۷۲، (ص ۴۲۷) ترجمه ى باالست.

دانش های زبانی و ادبی
نكته ى اّول

در اين قسمت براى واژه ى غير ساده ى مشتق و مركب مثال هايى آورده شده است و هدف آموزشى 
آن تشخيص واژه ى ساده از غير ساده است.

در تدريس اين نكته مى توان از واژه هاى ساده و غير  ساده متن درس استفاده كرد. 
بعضى از واژه هاى ساده ى درس عبارت اند از:

على، كميل، ظرف، دست، دل
نادان،  بخشنده،  آموختن،  پروردگار،  نشانه،  پاسبان،  درس:  غيرساده ى  واژه هاى  از  بعضى 

توانگر ، بخشش
نکته ی دوم

انواع سجع: سجع سه نوع است: سجع متوازن، سجع متوازى و سجع مطّرف. اگر اشتراک 
در وزن باشد، سجع متوازن است و اگر اشتراک در واج هاى پايانى و اشتراک در وزن باشد، سجع 
متوازى است و اگر اشتراک در واج هاى پايانى باشد، سجع مطّرف است، (براى مطالعه ى دقيق تر به 

كتاب آرايه هاى ادبى، ص ۱۱۸ مراجعه شود).

مطالعه
اين بخش که در کتاب های فارسی مقطع راهنمايی به صورت بارز در کتاب های سه پايه، نمايان 
است. براساس اصل ١٤ از اصول برنامه ی درسی دوره ی راهنمايی، برای تقويت و پرورش مهارت 
خواندن و ترويج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی تدوين شده است. اين قسمت در سال اول با نام «مطالعه»، 
در سال دوم با عنوان «آداب مطالعه» و در سال سوم تحت عنوان «مطالعه و پژوهش» به نگارش درآمده 

است. انتظار می رود دبيران محترم در آموزش اين بخش به اهداف و موارد زير توجه کنند:
ــ آشنا ساختن دانش آموزان با مواردی که برای مطالعه و کتاب خوانی الزم است.
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ــ کاربردی کردن آموزه های موجود در بخش های مطالعه

اندكى درباره ی دكتر سّيد جعفر شهيدى (١٣٨٦ــ١٢٩٦ هـ. ش)
دكتر سّيد جعفر شهيدى (متولد ۱۲۹۶ در بروجرد)، داراى درجه ى اجتهاد و دكتراى زبان و 
ادبّيات فارسى است. جز مسئولّيت اداره ى سازمان لغت نامه دهخدا، آثار ارزنده اى در تاريخ اسالم و 

ادبّيات از وى به يادگار مانده است.
يكى از كارهاى بديع اين استاد بزرگ، ترجمه ى مسّجع نهج البالغه است كه متن درس از اين 

ترجمه اخذ شده است. 
نهج البالغه مجموعه ى سخنان على بن   ابى طالب (ع) در سه حوزه ى نامه ها، سخنرانى ها (خطبه ها) 
و كلمات حكمت آميز است كه نخستين بار سّيد رضى در قرن چهارم آن ها را جمع آورى كرد. اين كتاب 
كه آن را «اخ القرآن» (برادر قرآن) ناميده اند، سرشار درس ها، پيام ها و آموزه هاى اجتماعى، سياسى، 

فرهنگى، اخالقى و تربيتى است.
نهج البالغه بارها به فارسی و ديگر زبان ها ترجمه شده است كه ترجمه ى دكتر سّيد جعفر شهيدى 

نخستين ترجمه ى مسّجع نهج البالغه به فارسى محسوب مى شود. 
براى استفاده از منابع بيش تر مى توان به منابع زير مراجعه كرد:

۱ــ «جاذبه و دافعه ى على (ع)» و سيرى در نهج البالغه ى استاد شهيد مرتضى مطهرى
www. Balaghat. net ۲ــ

www.Aviny. com/ahj ۳ــ
۴ــ ترجمه و تفسير نهج البالغه (۲۷ جلد)، دفتر نشر فرهنگ اسالم، ۱۳۵۸

۵  ــ گامى به سوى مطالعه، حسين سليمى باهر، توسعه انتشاراتى ياس نبى، ۱۳۸۰
نوشتن:

١ــ يکی از موارد روابط واژگانی، رابطه ی تضاد است.
واژه های متضاد يا مخالف، کلماتی هستند که از نظر معنايی با هم ناسازی دارند. اين رابطه ی 
واژگانی، به علت تفاوت معنايی واژگان بيش تر با توجه به موقعيت و حضورشان در جمله ها مورد بررسی 
قرار می گيرد. بنابراين يک واژه، بسته به موقعيت و بافت زبانی ممکن است دارای کلمات متضاد، متفاوت 

و متنوعی باشد. به برخی از تضادهای معروف در زير اشاره می شود:
شب = روز       کوتاه = بلند     دانا = نادان    و... .
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اهداف آموزشى
۱ــ آشنايى با گوشه هايى از موقعيت علمى ايران در سده هاى گذشته

۲ــ آشنايى با نمونه هايى از نظم ونثِر متناسب با موضوع فصل 
۳ــ تقويت توانايى انجام فّعالّيت هاى يادگيرى درس

۴ــ آشنايى با يكى از نقش هاى َتَبعی «بدل»
۵  ــ افزايش گنجينه ى واژگان دانش آموزان «واژه هاى هم معنا و هم آهنگ»

 روش هاى پيش نهادى تدريس   
۱ــ كارآيى گروه

۲ــ پرسش و پاسخ
۳ــ توضيحى

نکات مهّم درس
۱ــ يكى از افتخارات اسالم، وجود مدرسه هاى پر رونق در  شهرها و سرزمين هاى اسالمى است. 
ايران از قديم مركز فّعالّيت هاى گسترده ى علمى بوده است. معرفى مراكز علمى مثل مدرسه و حوزه، 
دانش آموزان را با يكى از عناصر فرهنگى سرزمين ايران آشنا مى كند. از آن جا كه دانش آموزان اين 
دوره، در سّنى هستند كه به همانند سازى مى پردازند، هدف از اين فصل سخن گفتن از علم و دانش 

درس پنجم

سرزمين علم و فرهنگ
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رسيدن به اهداف  براى  زمينه را  ايران،  معرفى چهره هاى علمى  طريق  تكرار از  نيست؛ بلكه  ايران  در 
باال آماده مى كنيم، تا هم نياز نوجوان را پاسخ گفته باشيم و هم او را متوجه اهميت اين ُبعد از فرهنگ 

اسالمى ايران كرده باشيم.
۲ــ به زبان خود نوشتن يعنى موضوع مورد نظر را با زبانى ساده و روان به زبان رسمى كشور 
نوشتن. از سوى ديگر انسان در هر مقام علمى نياز به نوشتن و نگارش درست دارد، پس اهميت درس 

فارسى را در زندگى روشن مى كند و در نهايت اين كه آنان را با چهره هاى علمى بهتر آشنا مى كند.
۳ــ در اين فصل مى توان از منابع مختلف متن هاى ساده اى را انتخاب كرد و در كالس ارائه 

نمود. متونى كه در آن يک چهره ى علمى يا ادبى به زبان خود، به معرفى خويش مى پردازد.

دانش های زبانی و ادبی
نكته ى اّول: دانش هاى زبانى و ادبى اين درس، «بدل» است.

بدل: يكى از نقش هاى تَبَعى «بدل» است: مراد از نقش تبعى آن است كه تابع گروه اسمى قبل   از 
خود باشد:

نقش هاى تبعى بر سه نوع است:
۱ــ معطوف: معطوف به هر گروه اسمى در حكم در همان گروه است.

مثال: احمد آمد.   احمد و رضا آمدند.
                                             معطوف به نهاد

احمد در نقش نهاد است و «رضا» چون معطوف به احمد است، در نقش نهاد است.
يا: احمد و رضا را ديديم؛    رضا معطوف به احمد و در نقش مفعول است.

۲ــ بدل: اسمى است كه گروه اسمى قبل از خود را توضيح مى دهد.
مثال: احمد آمد ← احمد، «برادر على» آمد.

                                                           بدل
نكته: هميشه «بدل» بعد از گروه اسمى مى آيد.

۳ــ تكرار: آن است كه يک نقش دو بار در جمله تكرار شود.
مثال: احمد آمد.     احمد آمد احمد.
                                                         تكرار

٭ در تدريس اين نكته (بدل) مى توان از مثال هاى متفاوت استفاده كرد.
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نکته ی دوم: گاهی نويسندگان و سخنوران صاحب سبک، برای افزودن بر گيرايی و اثربخشی 
کالم يا نوشته ی خود، از هم آوايی و تناسب آهنگ واژگان استفاده می کنند و کلمه هايی خوش آهنگ 
و نزديک به هم را به صورت دو به دو در نوشته يا سخن خويش می آورند. اين عامل، سبب زيبايی متن 

می شود. البّته اين بحث به گونه ای با مقوله ی جناس و سجع، پيوند می يابد مانند:
ــ برای شناخت دنيای نوجوانان، بايد نخست عاليق و ساليق و ناز و نيازهای آنان را شناخت.

ــ برای گذر از جان پر رنگ و نيرنگ امروز، توکّل به پروردگار، راهگشاست.
نوشتن:

تمرين ١ــ اين سؤال، اهداف آموزشی زير را دنبال می کند:
ــ ارزش يابی از آموخته های نکته ی دوم دانش های زبانی ــ ادبی

ــ تقويت به کارگيری جفت واژه های هم آهنگ برای زيباسازی کالم
ــ تقويت گنجينه ی واژگان

ــ تقويت درست نويسی و امال
ــ پرورش خالقّيت نگارشی دانش آموزان برای توليد جمله های زيبای متنّوع.
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اهداف آموزشى
۱ــ آشنايى با زبان فارسى به عنوان رمز هوّيت و عامل ارتباط و پيوند ايرانيان

زبان  فرهنگى  (جغرافياى  فارسى  زبان  گستره ى  و  زبان  پيشينه ى  با  آشنايى  ۲ــ 
فارسى)

۳ــ نگرش مثبت نسبت به زبان و فرهنگ فارسى
۴ــ آشنايى با فرهنگستان زبان و ادب فارسى و نقش آن

۵  ــ آشنايى با ساختار بن ماضى و مضارع و آرايه هاى تشبيه و تشخيص

روش هاى پيش نهادى تدريس
درس را با روش هاى گوناگون مى توان تدريس كرد. يكى از روش هاى پيشنهادى الگوى بحث 

گروهى است.
دانش آموزان در گروه هاى خود در زمينه ى زبان فارسى، ويژگى ها، ارزش ها 

و پيشينه ى آن گفت و گو مى كنند.
مى توان با استفاده از منابعى كه در اختيار گروه ها قرار مى گيرد، اين مطالعات 

را جهت و عمق بخشيد.
پس از گفت و گو نماينده ى هر گروه نتايج بحث آن ها را به كالس عرضه مى كند.

به  را  فارسى  زبان  از  روشن تر  تصويرى  نظرها،  و  نقد  و  گفت وگوها  حاصل 
دانش آموزان خواهد داد.

درس ششم

چرا زبان فارسی رادوست دارم
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 درس پس از گفت و گوها در كالس خوانده مى شود.
درس «چرا زبان فارسى را دوست دارم»، متنى روان، زيبا و تأثيرگذار است كه در فصل علم و 

فرهنگ قرار گرفته است.

نكات مهّم درس 
پيوند اين درس با فصل را در بخش هاى زير مى توان يافت:

در  فرهنگ  كه  چرا  است؛  فرهنگ  بخش  بنيادى ترين  و  مهم ترين  و  فرهنگ  از  بخشى  زبان   

ظرف زبان، عرضه مى شود و زبان فارسى با همه ى توان و استعدادش قرن هاست كه حاصل فرهنگ و 
انديشه و ذوق ايرانى بوده است.

 زبان فارسى با ادبّيات فارسى پيوند تنگاتنگ دارد. ادبّيات زبان برتر است و زبان پل ارتباط 
ايرانى  بى پايان  و  زيبا  انديشه هاى  و  درونى  جوشش  و  ذوق  تكيه گاه  فارسى  زبان  زبان.  گويش وران 
بوده   است. ادبّيات از زبان سيراب مى شود و استعداد و ظرفّيت هاى زبان محمل آفرينش هاى هنرى و 

ادبى است.
مى توان با تقسيم درس به چند بخش و با استفاده از روش تدريس اعضاى تيم و نيز به  شيوه ی 
و  پاسخ  و  پرسش  الگوى  مانند  ديگر  پيش نهادى  پرداخت.الگوى  تدريس  به  تلّقی  طرز  روشن سازی 

استفاده از تفّكر استقرايى نيز ظرف هاى مناسب براى تدريس هستند.

دانش های زبانی و ادبی
نکته ی اّول:

١ــ نويسنده داليل عشق  ورزى خود به زبان فارسى را الف: پيوند و ارتباط با فارسى زبانان 
جهان و ايرانيان و هموطنان، ب: پيوند با نياكان و شنيدن صداى آنان از آن سوى قرون و اعصار به مدد 

خواندن آثار مكتوب مى داند.
از اين نظرگاه دو كاركرد ارتباطى زبان با گذشته و اكنون مطرح مى شود. زبان فارسى ما را با 
ذخاير عظيم فرهنگى و منابع درخشان و گران  سنگ شعر و نثر گذشته متصل مى كند و امكان بهره گيرى 

از آن را فراهم مى سازد.
كاركرد مهّم ديگر زبان فارسى، پيوندى است كه با فارسى   زبانان ديگر كشورها مانند افغانستان 

و تاجيكستان و شيفتگان به اين زبان در هر جاى دنيا مى يابيم.
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انگليسى،  زبان هاى  شامل  كه  است  اروپايى  و  هند  زبان هاى  خانواده ى  از  فارسى  زبان  ۲ــ 
فرانسوى، آلمانی، ايتاليايى، اسپانيايى، روسى، سوئدى، نروژى، دانماركى، هلندى، ليتوانى و لتونى و 

بسيارى زبان هاى ديگر مى شود.
و  ميانه  دوره ى  باستان،  دوره ى  مى شوند:  اصلى  دوره ى  سه  شامل  ايرانى  زبان هاى 

دوره ى جديد
دوره ى باستان شامل آثار و نوشته هايى است كه تا انقراض حكومت هخامنشى ادامه داشته  است. 
دوران زبان هاى ايرانى ميانه از آغاز پادشاهى اشكانيان تا دوران اسالم است و دوران جديد از آغاز 
دوره ى اسالمى است كه در ايران متداول مى شود و به عنوان زبان فارسى درى شهرت دارد. اين زبان، 
زبان رسمى، ادارى و وسيله ى ارتباط ذهنى و معنوى همه ى ايرانيان در طول اين قرن ها و سال ها بوده 

است.
فارسى درى زبان دولتى دستگاه ساسانى بوده و به همين سبب در نخستين دولت هاى مستقل يا 

نيمه مستقل ايرانى بعد از اسالم در مشرق ايران رسمّيت و رواج داشته است.
۳ــ نويسنده در تشبيهاتى زيبا، الاليى ها و ترانه هاى مادران در كنار گهواره را به نسيم مهربان و 

پرى لطيف كه بر گونه كشيده مى شود، تشبيه كرده است. 
الاليى ها، سروده هاى ساده و صميمى هستند كه عمدتاً سراينده ى آن ها معلوم نيست. اين سروده ها 
در شبانگاه و صبحگاه و همه گاه، نرم و آرام و خوش آهنگ زمزمه مى شده است تا آرامش و خواب را 
مهمان كودكان سازد. در الاليى ها كه معموال وزن دوبيتى داشته اند، مفاهيم لطيف اخالقى، اجتماعى 

و حّتى گاه سياسى ديده مى شود.
حماسى  اشعار  خواندن  و  شمال  شالى كار  زنان  زمزمه هاى  به  ترانه ها،  و  الاليى ها  جز  نويسنده 
شاهنامه در زورخانه ها اشاره كرده است كه هم اكنون نيز روح پهلوانى و جوان مردى و عشق به ايران و 

زبان فارسى را در جان ها گرم و زنده نگه مى دارد.
آن  خدشه ى  و  آفت پذيرى  يا  فارسى  زبان  تحقير  از  را  نويسنده  دغدغه ى  و  نگرانى  متن  پايان 

نشان  مى دهد. برخى از عناصر تهديد كننده ى زبان عبارت اند از:
۱ــ ورود واژگان و ساختار نحوى زبان هاى ديگر به زبان فارسى

درهم ريختن  باعث  كه  مقصد  و  مبدأ  زبان  شناخت  بدون  و  سطحى  شتاب زده،  ترجمه هاى  ۲ــ 
ساختار زبان و مخدوش كردن آن مى شود.

۳ــ فقدان معادل ها (برابر نهاده هاى فارسى براى واژگان بيگانه) و به كار نگرفتن واژه هاى برساخته 
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در فرهنگ شفاهى و مكتوب
۴ــ بى رغبتى و بى توّجهى به فرهنگ، زبان و ادبّيات گذشته

۵  ــ حذف و فراموشى زبان فارسى در كشورهايى كه با اين زبان سخن مى گويند يا هنوز در آن 
كشورها گويش ورانى به اين زبان وجود دارد.

۶  ــ غفلت از طرح و انتقال فرهنگ و زبان فارسى به ديگر كشورها
۷ــ فراموشى خّط فارسى به عنوان ظرف بلورين و جامه ى فاخر زبان فارسى.

نويسنده ى متن، در پايانى زيبا، سه بيت از حافظ را كه بيت پايانى آن از كمال الّدين اصفهانى 
است به كار گرفته كه در متن درس تنها بيت «كمال» آمده است.

سال هزار  بودم  تو  بزم  جرعه نوش  خوگرممن  طبع  کند  آبخورد  ترک  کی 
بياورمور باورت نمی شود از بنده اين حديث دليلی  «کمال»  گفته ی  از 
مهر تو  از  بردارم  و  تو  از  دل  بکنم  برمگر  کجا  دل  آن  افکنم  که  بر  مهر  آن 

نکته ی دوم: 
بن فعل: هر فعل دست كم از دو تكواژ بن فعل و شناسه ساخته مى شود. به آن بخش از فعل كه 
در همه ى ساخت هاى فعل هاى ماضى مشترک است، «بن ماضى» مى گويند و به بخشى از فعل كه در 

همه ى ساخت هاى فعل هاى مضارع مشترک است، «بن مضارع» گفته مى شود.
ـَـ ن روش به دست آوردن بن ماضى فعل: بن فعل ماضى = مصدر بدون نشانه ى مصدرى 

ـَـ ن مانند: شنيد = شنيدن ــ 
روش به دست آوردن بن فعل مضارع: فعل امر مفرد بدن «ب»: برو ← ب + رو

 متن درس برگرفته از سرمقاله ى نامه ى فرهنگستان (شماره ى اّول، دوره هفتم، خرداد  ماه ۱۳۸۴) 
است. نامه ى فرهنگستان فصل نامه ى فرهنگستان زبان و ادب فارسى است كه تا زمان انتشار اين شماره 
(خرداد  ۱۳۸۴) مدير مسئول آن دكتر غالمعلى حّدادعادل و سردبير آن احمد سميعى گيالنى بوده اند. در 

نامه ى فرهنگستان مقاالت ارزنده و وزين در باب زبان و ادبّيات فارسى به چاپ مى رسد.
داده  اختصاص  خود  به  را  فرهنگستان  نامه ى  نخستين  صفحه ى  چهار  مذكور،  سرمقاله ى 
است. نويسنده ى سرمقاله، دكتر غالمعلى حّدادعادل در سال ۱۳۲۴ در تهران متولد شده است. وى 
در سال ۱۳۴۲ از دبيرستان علوى در رشته ى رياضى ديپلم گرفت. در سال ۱۳۴۵ ليسانس فيزيک از 
دانشگاه  تهران و در سال ۱۳۴۷ فوق ليسانس در همين رشته را از دانشگاه شيراز اخذ كرد و به تدريس 
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در همان دانشگاه پرداخت.
در سال هاى اختناق و مبارزه، به دليل فّعالّيت هاى سياسى و ارتباط با چهره هاى بزرگ دينى از 
دانشگاه اخراج شد و به تهران آمد. عالقه مندى به حوزه ى علوم انسانى، حّداد عادل را به تحصيل در 
رشته ى علوم اجتماعى و سپس فلسفه سوق داد. در سال ۱۳۵۱ دوره ى دكترى فلسفه را در همان 

دانشگاه ادامه داد و موفّق به اخذ درجه ى دكترا گرديد.
دكتر حّداد عادل جز تدريس در دانشگاه، مسئولّيت هايى چون رياست سازمان پژوهش و برنامه ريزى 
آموزشی، رياست فرهنگستان زبان و ادب فارسى، مديرعامل بنياد دايرة المعارف اسالمى، نمايندگى مجلس 

شوراى اسالمى و رياست مجلس شوراى اسالمى را به عهده داشته است.
كانت،  ايمانوئل  «تمهيدات»  ترجمه ى  چون  ديگرى  آثار  درسى  كتاب  تأليف ۱۵جلد  عالوه  بر 
«فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى» را در كارنامه ى علمى خويش دارد. قلم و نثر دكتر حّداد عادل، 

روان و سليس،محكم و استوار، ساده و دلنشين و زيبا و هنرمندانه است. 
دكتر حّداد عادل شعر نيز مى گويد و سروده هاى وى در قالب هايى چون غزل، قصيده، مثنوى 

و   … طراوت و لطف خاصى دارد.

مواد و منابع آموزشى
 ــ استفاده از رايانه

 ــ استفاده از فصل نامه ى فرهنگستان

ارزش يابى
ارزش يابى به شيوه ى شفاهى و كتبى خواهد بود.

منابع اّطالعاتى و خواندنى
۱ــ تاريخ زبان فارسى، دكتر پرويز ناتل خانلرى

۲ــ زبان و تفّكر: دكتر محّمد رضا باطنى، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ پنجم، ۱۳۷۳
۳ــ درباره ى زبان: دكتر محّمد رضا باطنى، نشر آگاه، تهران، چاپ دوم

۴ــ مقّدمات زبان شناسى: دكتر مهرى باقرى، دانشگاه پيام نور، چاپ چهارم
۵  ــ زبان فارسى (۱) سال اّول دبيرستان، شركت چاپ و نشر كتاب هاى درسى، درس ۸
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نوشتن:
پرسش ٣

بن مضارعبن ماضىفعل
پرسپرسيدمى پرسد
مانماندمى ماند
َبرُبردمى َبرد
ُبرُبريدمى ُبـَرد
دودويددويده ام
دودويدبدوند

پرسش ٥ معادل هاى فرهنگستان:
كامپيوتر= رايانه                 موكت = فرشينه                 پرينتر = چاپگر 

كاپ = جام                      كُد = شناسه/رمز                   كلينيک = درمانگاه
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نکاتی درباره ی روان خوانى
روان خوانى بيش تر براى تقويت مهارت خواندن، عالقه مندى به مطالعه، تقويّت و هدايت عواطف، 
احساسات، تفّكر و گسترش دنياى ذهن و گنجينه ى واژگان دانش آموزان است. اين بخش در پرورش 
ذوق و استعداد، تخّيل، نگرش مثبت به زندگى و ارزش هاى دينى، اجتماعى و تربيتى مؤثر است. اين 
بخش بدون تمرين در نظر گرفته شده و نبايد از آن سؤالى طرح شود. هم چنين توصيه مى شود از اين 

بخش براى امال استفاده نشود.
اهداف اين بخش شامل:

۱ــ تقويت و توسعه ى توانايى خواندن
۲ــ توانايى دريافت ارتباط معناى بخش هاى مختلف يک متن

۳ــ توانايى درک پيام اصلى متن
۴ــ توانايى بلند خوانى و صامت خوانى

۵  ــ تقويت روحّيه ى اعتماد  به نفس و صحبت كردن در جمع
۶  ــ توانايى بررسى محتوای يک متن ساده

۷ــ توانايى به كارگيرى كارافزارهاى مناسب در خواندن
۸   ــ توسعه ى عادات و آداب مطلوب در خواندن

۹ــ گسترش دايره ى ديد در خواندن
۱۰ــ افزايش سرعت در خواندن و مطالعه

در آموزش اين درس مى توان از نمايش فيلم يا عكس در زمينه آثار و بناهاى تاريخى اصفهان 
استفاده نمود.

روان خوانى سفرنامه ی اصفهان

 نكات مهّم
اهداف آموزشى

۱ــ آشنايى با سفرنامه و خاطره نويسى
۲ــ آشنايى با طنز

۳ــ آشنايى با زبان محاوره
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۴ــ تقويت عالقه و نگرش مثبت به سفرنامه نويسى، خاطره نويسى و طنز و مطالعه 
                                                  ٭     ٭       ٭

نکاتی درباره ی «فکر کنيد»
 يکی از توانايی های ذهن آدمی، توانايی تفکر و انديشيدن است. فکرکردن به انسان کمک می کند 
تا ضمن پرداختن به مسائل و امور روزمره ی زندگی، از عهده ی حل مشکالت نيز برآيد. يکی از وظايف 
مراکز آموزشی به ويژه مدارس و معلمان اين است که توانايی فکر کردن را در دانش آموزان ايجاد و تقويت 
کنند. در زمينه ی آموزش تفکر حداقل دو مکتب فکری وجود دارد گروهی عقيده دارند تفکر فطری و 
ذاتی است و نيازی به اکتساب و آموختن ندارد و در مقابل عده ای بر اين باورند که تفکر را می توان در 
تمام دوران زندگی به طرق مختلف آموزش داد. بر اين اساس يکی از اهداف کتاب های فارسی به ويژه 
در بخش روان خوانی به دليل هماهنگی بين ذهن و زبان تقويت توانايی تفکر از طريق مهارت خواندن 
و درک مطلب است. بنابراين دبيران محترم ادبّيات الزم است به اين نکته ی مهم توّجه داشته باشند به 
هنگام تدريس کتاب، در بخش روان خوانی هم به روخوانی و هم به درک مطلب اهميت بدهند و درک 
مطلب تحقق نمی آيد مگر آن ها که از شيوه های متنوع از جمله طرح سؤال، پاسخ به سؤال های واگرا، 

تحليل متن و … استفاده گردد.
همان طورکه پيش تر گفته شد يکی از مهارت های اصلی زبان که نياز به آموزش مستقيم دارد و 
تأثير آن در ديگر مهارت ها بسيار زياد است، مهارت «خواندن» ناميده می شود. منظور از مهارت خواندن 
ــ برخالف تصور برخی ــ روخوانی و بلند خوانی يک متن نيست؛ بلکه درک مطلب و دريافت مفهوم 
يک نوشته به شمار می آيد. روان خوانی ها، يکی از بخش های موجود در کتاب های تازه تأليف فارسی 
دوره ی راهنمايی است که تقويت اين مهارت را دنبال می کند و بر آن است تا با ارائه ی متن هايی جذاب، 
دانش آموزان را به خواندن و درک مطلب وادارد و التذاذ را در آن ها ايجاد کند. در پايان هر روان خوانی 
تعدادی سؤال ديده می شود که بيش تر واگرا هستند و دانش آموزان را به تأمل و تفّکر عميق تر وامی دارد 

و بازخورد داستان را طلب می نمايد. اين پرسش ها با سطوح و عناوين مختلفی طراحی شده اند.
توّجه به اين نکته نيز مهم است که پرسش های «فکر کنيد» با رويکرد «واگرا» طرح شده اند و در 
حقيقت ابزاری هستند برای سنجش درک و دريافت محتوا. دبيران محترم می توانند با توّجه به ويژگی های 

اين گونه سؤاالت، نمونه های ديگری ارائه دهند يا از خود دانش آموزان کمک بگيرند.
فارسی  درسی  برنامه ی  طولی  محور  در  بخش  اين  طراحی  و  سازماندهی  در  که،  اين  ديگر 
راهنمايی تالش کرده ايم حرکتی از سطح به ژرفا داشته باشيم. به همين سبب در فارسی اّول با عنوان 
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عنوان  با  راهنمايی  سوم  فارسی  در  و  انديشيدن»  برای  «فرصتی  عنوان  با  دوم  «فکر کنيد»،فارسی 
«تفکر  و    تحليل» اين بخش تدوين شده است.

همياری  و  مشورت  و  گفت و گو  به صورت  پرسش ها  اين  پاسخ  که  است  يادآوری  به  الزم 
دانش آموزان و شفاهی انجام می گيرد.

در آزمون پايانی، ارزش يابی از اين بخش های کتاب در آزمون های مستمر و تکوينی به عنوان 
نمره ی فارسی خواندن (شفاهی) محاسبه خواهد شد. 

در اين روان خوانی، سفر نامه اى طنز  آلود به رشته تحرير درآمده است و زبان آن، زبانى عاميانه و 
ساده است كه احساسات درونى يک نوجوان را به تصوير مى كشد.

كمى  با  كرمانى،  مرادى  هوشنگ  اثر  مجيد»  كتاب «قّصه هاى  از  چهاردهم  داستان  نوشته،  اين 
تلخيص است. او در سال ۱۳۲۳ در روستاى سيرچ كرمان به دنيا آمد و تحصيالت خود را در آن روستا 
آغاز كرد و در كرمان و تهران ادامه داد. تحصيالت او در رشته ى زبان انگليسى است. وى نويسندگى 
را از سال ۱۳۳۹ در راديو كرمان آغاز كرد و در سال ۱۳۴۷ اّولين داستان هاى او در مطبوعات منتشر 
شد. اّولين كتاب او در سال ۱۳۴۹ منتشر شده است اّما تا سال ۱۳۵۸ كتاب ديگرى منتشر نكرد. از 
مجموعه ى پنج جلدى «قّصه هاى  منتشر شده كه معروف ترين آن ها،  تاكنون آثار فراوانى  نويسنده  اين 

مجيد» است.
كتاب هاى مرادى كرمانى، براى او هجده جايزه ى داخلى و هشت جايزه ى خارجى به ارمغان آورده 
است. داستان هاى شيرين او به زبان هاى آلمانى، اسپانيايى، عربى، انگليسى، هلندى و فرانسوى ترجمه 
سينمايى ساخته شده است. او در  تلويزيونى و  چندين فيلم  براساس كتاب هاى او  شده است. هم چنين 
نوشتن فيلم نامه و نمايش نامه نيز دست دارد. بى ترديد او يكى از شناخته  شده ترين چهره هاى ادبّيات كودک 

و نوجوان ايران  زمين است. طنز، صميمّيت و مردمى   بودن عامل اصلى توفيق قّصه هاى اوست.
آثار معروف او عبارت اند از: 

۲ــ نخل ۱ــ بّچه هاى قالى باف خانه   
۳ــ چكمه                    ۴ــ قّصه هاى مجيد
۶  ــ مشت بر پوست ۵  ــ داستان آن خمره   

۸  ــ كوره  ۷ــ تنور     
۱۰ــ مرباى شيرين ۹ــ مهمان مامان   

۱۱ــ لبخند انار
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مواد و منابع آموزشى
به ويژه  كرمانى  مرادى  هوشنگ  نمايش نامه هاى  و  فيلم ها  از  مى توان  درس  اين  آموزش  براى 
قّصه هاى مجيد استفاده كرد. هم چنين دانش آموزان مى توانند با استفاده از رايانه به جست و جوى آثار 

مرادى كرمانى و آثار وى بپردازند.

منابع اّطالعاتى و خواندنى مناسب
۱ــ كتاب هاى هوشنگ مرادى كرمانى هم چون قّصه هاى مجيد، چكمه، مهمان مامان و …

۲ــ سفرنامه هاى متنّوع همچون خسى در ميقات جالل آل احمد.
۳ــ نوشته هاى ظنز از نويسندگان ديگر مانند كيومرث صابرى (گل آقا) و …
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اهداف آموزشى
۱ــ آشنايى بيش تر با زيبايى ها و پديده هاى جهان آفرينش

۲ــ پرورش حّس تعالى جويى
۳ــ عشق  ورزى نسبت به پديده هاى جهان آفرينش به عنوان آيات الهى

۴ــ آشنايى با واژه هاى هم آوا 
(Personification) «۵  ــ آشنايى با آرايه ى «تشخيص» يا «شخصّيت بخشى

۶  ــ تقويت نگرش مثبت نسبت به جهان آفرينش و پديده هاى الهى
۷ــ آشنايی بيش تر با قيصرامين پور و نمونه ای از سروده های وی

روش هاى پيش نهادى تدريس
اين درس را مى توان با روش «نمايشى» درکالس اجرا کرد. پيشنهاد مى شود:

۱ــ به تعداد شخصّيت هاى شعر، از ميان دانش آموزان، افرادى مشّخص شوند تا به ايفاى نقش 
بپردازند.

۲ــ مى توان با بهره گيرى از امکاناتى ساده، شخصّيت ها را حسى تر و ملموس تر ساخت؛ مثال با 
استفاده از صورتک ها، عکس ها و … اين کار، امکان پذير است.

مناسب تر است هر يک از شخصّيت ها بخشى از شعر را که متناسب با شخصّيت آن هاست، حفظ 
کند تا نمايش طبيعى تر انجام شود.

با روش «روشن سازى طرز تلّقى» و «ايفای نقش» نيز مى توان درس را اجرا کرد.
خواندن کامل شعر ضرورى است.

درس هفتم

زنگ آفرينش
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نکات مهّم درس
در اين چارپاره، جز انتخاب مناسب شخصّيت ها و گفت وگو از زبان آن ها، آرزوها و آرمان ها مطرح 
مى شود. آن چه شعر را زيباتر مى کند، زبان روايى و داستانى و پيوستگى اجزاى شعر است. نوعى تکريم از معلّم 

و نشان دادن آرزوى معلّم که کاميابى دانش آموزان است، به شعر ارزش و اعتبار ويژه بخشيده است.
شعر «کالس انشا» توصيف فضاى کالسى بسيار گرم و تپنده و سرزنده و بى فاصله است؛ يعنى 
معلّم، نقابى به چهره ندارد. به دانش آموزان نزديک است، و آن ها نيز خود را با معلّم يکى مى دانند و 

معلّم را با خود همراه  ،  همدم و همدل مى بينند. 
موضوع گپ و گفت، موضوع انشا است و آن هم موضوع تازه اى به نام «آرزوهاى شما در آينده».

در اين جا گرانيگاه معنايى و هسته اى بنيادين شعر بر واژه ى «انشا» نهاده شده است. از اين رو 
در حقيقت، کالس انشا، سراسر رويش و شکفتگى و به طور کلى جريان حاکم بر شعر، حرکت به سمت 

و سوى بالندگى و «شدن و فراتر رفتن» است.
فرايند داستانى اين شعر در فضايى رو به تعالى پيش مى رود.آن چه سبب شده است حرارت و 
شوق زيبا زيستن و ُرستن، پرفروغ تر گردد، همانا اميد به آينده و داشتن آرزوهاى رنگين و افکار شيرين 
دانش آموزان نسبت به فرداهاست. همان سخنى که در باورهاى مردمى هم مشهور است که: «انسان با 

آرزوها و اميد به آينده زنده است».
اين سروده هم چنان که يادآور شديم، بافتارى داستانى ــ روايى دارد و شخصّيت هاى زير، در 

جريان داستان نمايان مى شوند:
۱) معلّم.

۲) دانش آموزان (بّچه ها) که شش نفر هستند و هر کدام به ترتيب زير مى آيند و موضوع انشا و 
آرزوهاى خود را بيان مى کنند:

الف) شبنم: آرزوهايش اين است که آفتاب شود و ذّره ذّره به آسمان برود و ابر باشد و دوباره 
آب شود.

ب) دانه: آرزو مى کند باغى بزرگ شود و جاودانه سبز بماند.
پ) غنچه: آرزو دارد مثل لبخند شکوفا شود و جاودانه با طراوت باشد.

ت) جوجه ى گنجشک: آرزو مى کند رها در دل آسمان و آسوده از سنگ بّچه ها باشد.
ث) جوجه ى پرستو: مى خواهد رهسپار با باد تا افق هاى دور کوچ کند و پيغمبر بهار شود.

ج) جوجه کبوترها: مى گويند اى کاش روز و شب کنار هم توى گل دسته هاى يک گنبد زائر 
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حرم باشيم.
۳) زنجره.

بنابراين، در مجموع هشت شخصّيت در ساختار داستانى شعر وجود دارند (البته اگر جوجه هاى 
کبوتران را يک شخصّيت به حساب آوريم). اگر به چند و چون کارکرد هر يک از اشخاص بنگريم، 
مى بينيم که کم اثرترين و کم رنگ ترين چهره، زنجره است که تنها در يک مصراع از بند دهم شعر، حاضر 

شده و زنگ تفريح را به صدا درآورده است.
بّچه ها هم که در اين شعر از آن ها به شبنم، دانه، غنچه  ،  جوجه و … ياد شده با ذکر آرزوهايشان 
در حقيقت روزنه ها و دريچه هايى هستند که از رهگذر آن مى توان تکامل و حرکت کمال جو را مشاهده 
کرد. بن مايه ى مشترک آرزوها، همان جهت گيرى به سمت آسمان معرفت و خورشيد حقيقت و گسترش 

شخصّيت درون افراد است.
زيبايى هاى هنرى: نخست اين که فضاى عمومى شعر، سرشار از احساس لطيف و عاطفه ى عميق 
است که به خوبى خود را در ژرفاى ذهن و زبان مخاطب، جاى گير مى سازد. ديگر اين که زبان و تصويرهاى 

خيالى به کار گرفته در اين سروده، کامال با جهان ذهن و زبان نوجوان هماهنگ است.
هم چنين توّجه به کاربرد و تکرار واژه ى «باز» در ابتداى پنج مصراع که امتداد بار معنايى و آوايى 
ويژه اى هم چون زنگى در ذهن و کالم به صدا درمى آورد، جالب است. گويى با اين توّجه و تلنگر مى خواهد 
بگويد در گذشته هم بارها چنين وضعى تجربه شده است و اين حکايت مکّرر تاريخ است. حّتى مى بينيم 
جوجه ى کوچک پرستو هم آرزو مى کند «کاش باز پيغمبر بهار شود». گويا پيش از اين هم چنين رسالتى 
داشته است. يکى ديگر از کاربردهاى بسيار سنجيده، به جا و زيباى اين سروده کلمه ى «زنجره» است، در 
مصراع: «زنگ تفريح را که زنجره زد». با تأمل در اين مصراع مى بينيم که واژه ى «زنجره» چه قدر دقيق 
و آگاهانه براى نواختن زنگ انتخاب شده است. افزون بر اين، تکرار واج «ز» و ايجاد موسيقى و هم آوايى 

گوش نواز، خود يادآور صداى ويژه ى زنجره يا همان سيرسيرک است.
شعرکالس انشا: با درنگ در تار و پود اين سروده به چند  آموزه هاى تربيتى ــ اخالقی 
دارد.  خندان  و  شاداب  چهره اى  که  مى بينيم  را  معلّم  ابتدا  برمى خوريم.  اخالقی  ــ  تربيتى  آموزه ى 
تأثير  برمى گردد.  معلّم  گشاده رويى  همين  به  سبز  جنگل  کالس  در  بّچه ها  ذهنى  خّالقّيت  و  سرزندگى 
روان شناختى  ــ تربيتى اين نحوه برخورد نيز بر کسى پوشيده نيست. بنابراين معلّم شاداب با رفتار و کالم 
طرب انگيز خود به شاگردان کالس خويش، انرژى مثبتى مى بخشد و حرکت  ،  جست وجو و چاالکى را 
به آن ها هديه مى کند و اين اثرگذارى هم سخن و مصاحبت با بزرگان صافى درون را موالنا در مثنوى 
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به زيبايى، بيان کرده است:
صحبت مردانت از مردان کندناِر خندان، باغ را خندان کند

(مثنوى دفتر اّول، ب ۷۲۱)

از اين رو است که شادى و شکفتگى در پهناى سبز کالس موج مى زند. اتفاقاً همين روحّيه ى 
خويش  آرزوهاى  و  ببينند  خود  رديف  در  را  او  صميمى  و  بى پرده  بّچه ها  که  است  شده  باعث  معلّم 
شاگردان  جمع  و  کالس  در  که  هنگامى  تا  و  بّچه هاست  دوست  معلّم  واقع  در  کنند.  روايت  برايش  را 
مى زند،  زنجره  را  تفريح  زنگ  که  همين  و  است  طراوت  و  نشاط  از  پر  است،  همسفران  و  همدالن  با 
شاعر مى گويد: «و معلّم دوباره تنها شد». مسئله ى ديگرى که آموزنده و شايسته ى توّجه است، نگاه 
کمال جوى  ،   تعالى  طلب و اميدوار به آينده اى روشن با چشم اندازى سبز و جاودانه در فضايى آزاد و 

سرشار از محبّت و دوستى هاست.
سخن آخر اين که بند  پايانى شعر با نهايت لطف و لطافت بيان شده است و نشان دهنده ى فرود 
بسيار زيباى پرواز خيال انگيز ذهن و زبان شاعر است. در اين جا معلّم را مى بينيم که با وجود غرق    بودن 
در تنهايى خود،   از حضور گرم و چشم نواز و تنّوع آرزوهاى دانش آموزان سخن مى گويد و هنوز به آنان 
که نيمه ى وجودى روح و روانش را تشکيل مى دهند، فکر مى كند و در دل برايشان  آرزوى کاميابى و 
آينده اى روشن و آفتابى دارد. اين جاست که باز هم صفاى باطن و سرشار از عشق و محبّت معلّم برجسته تر 
مى شود؛ زيرا او حّتى درتنهايى خويش نيز به شاگردان و نيک بختى و نيک  فرجامى آنان مى انديشد و 
تنها آرزوى خود را کامروايى بّچه ها مى داند و با اين پيام در حقيقت معلّم هم چون ديگر بّچه ها تکليف 

خود را به شايستگى انجام داد و انشاى زندگى خويش را قرائت کرد.
بهتر  رايانه اى  منابع  و  فشرده  لوح  صوتى،  نوار  از  بهره گيرى  با  مى توان  را  زيبا  سروده ى  اين 
تأثيرگذارتر عرضه کرد. در اين درس با شيوه هاى گوناگون رايج چون ارزش يابى شفاهى، کتبى و  و 

چک  ليست مى توان ميزان دريافت و فّعالّيت دانش آموزان را سنجش کرد.

دانش های زبانی و ادبی
نکته ی اّول

واژه های هم آوا: واژه های هم آوا، به کلماتی گفته می شود که از لحاظ آوايی يکسان تلفظ شوند 
ولی نوشتار و معنای امالی آن ها با يک ديگر متفاوت است.
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يادآوری: اين گونه واژه ها را نبايد با واژه های «هم آوا ــ هم نويسه» اشتباه گرفت. مقصود از 
واژه های هم آوا ــ هم نويسه کلماتی است که عالوه بر تلفظ يکسان، امال و نوشتار همانندی نيز داشته 

باشند.
شير: سلطان جنگل / شير: مايع نوشيدنی / شير: قسمتی از سماور

نوشتن:
١ــ در تبديل نظم به نثر رعايت نکات زير ضروری است:

الف: حفظ پيام اصلی و مضمون
ب: رعايت ساختار جمله براساس دستور معيار نوشتاری

پ: انتخاب برابرهای واژگانی مناسب
اهداف اين تمرين: ١ــ درک مطلب و توانايی تبديل يک يا چند بيت به نثر ساده و امروزی است.  

٢ــ تقويت مهارت نوشتن   ٣ــ توانايی به کارگيری آموخته های دستوری به هنگام بازگردانی شعر به نثر
٢ــ تداعی معانی يکی از راه های پرورش ذهن و غنی سازی گنجينه ی واژگانی است. در اين 
پرسش به کمک تصوير، واژه های بسياری به ذهن تداعی می شود. از اين طريق خوشه های واژگانی ذهن 
دانش آموز، گسترش می يابد و دامنه ی روابط معنايی را وسيع تر می نمايد. دانش آموز با ديدن تصوير و 

با عميق شدن در آن، پديده ها را به ياد می آورد و نام آن ها را می نويسد.
مثالً با ديدن کوه در اين تصوير واژه های زير به ذهن می آيد:

قلّه، دامنه، کوهپايه، کوه پيمايی، کوه نوردی، سرما، برف، عظمت و بزرگی، استواری و ... .

منابع اّطالعاتى کمکى
۱ــ ويژه  نامه ى مجله ى شعر درباره ى دکتر قيصر امين پور

آيندگان،  چاپ  نوجوانان، مؤلفان:  اکبرى ،  قاسم پور ، يارويسى.انتشارات  و  کودکان  ـ   ادبّيات  ۲ـ
چهارم ۱۳۸۶

۳ــ روزنه: محّمد کاظم کاظمى،انتشارات کانون شاعران خراسان،  ۱۳۷۵
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اهداف آموزشى
۱ــ آشنايى با نمونه اى از ستايش

۲ــ آشنايى با نمونه اى از نثر ادبى معاصر
۳ــ تقويت توّجه به آفرينش و زيبايى هاى طبيعت

۴ــ پرورش نگاه هاى کنجکاوانه و دقيق
۵  ــ پرورش روحيه ى معرفت جويى و توّجه به خالق زيبايى ها

۶  ــ ايجاد انگيزه نسبت به درک و فهم زيبايى ها
۷ــ آشنايى با کلمات دو تلفظى

۸  ــ آشنايى با يکى از عناصر ادبى «تشبيه»

روش هاى پيش نهادى تدريس
۱ــ الگوى تدريس پيش سازمان  دهنده

۲ــ روش روشن  سازى طرز تلقى
۳ــ اکتشافى

نکات مهّم درس
مظاهر  در  تدبّر  راه  از  است  آن  بر  است،  باور  دين  نويسنده اى  که  آن جا  از  شريعتى  على  دکتر 
آفرينش الهى و پديده هاى بيرونى، با زبانی پراحساس و عاطفی ما را به شناخت آفريدگار فرابخواند. از 

درس هشتم

چشمه ی معرفت
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راه پديده هاى ديدارى و محسوس به جلوه هاى جمال معنوى برسد و با فرا گرفتن و فهميدن و کنجکاوانه 
و ديگر گونه ديدن به کشف نايل گردد.

در طبيعت به ديده ى اعجاز نگريستن و جمال و جالل و شکوه پروردگار را به چشم دل ديدن و 
دعوت به بازخوانى و مطالعه ى اين درس بزرگ خلقت، پيام اصلى اين متن است.

آن چه بر زيبايى نثر دکتر شريعتى افزوده است، بهره گيرى از زبانى سرشار از احساس، عاطفه 
و تخّيل است.

نويسنده در اين نوشته، ذوق و عاطفه و لطايف و ظرافت نگاه خويش را با بينش ژرف عرفانى 
در آميخته است. از اين رو باغ و صحرا و دشت را تماشاخانه و تفرجگاه پاک و معصوم و سرشار از صفا 
مى داند که انسان را به خالق خويش پيوند مى دهد. بنابراين، مطالعه و کسب معرفت چونان چشمه اى  

گوارا و زالل است که طراوت و خنکاى آن جان را شادابى و خّرمى مى بخشد.
شعرخوانى: شعرخوانى، فرصتى است براى تقويّت ذوق و تخّيل و التذاذ از شعر براى جذب 

مفاهيم و معانى درون آن.
در شعرخوانى، خواندن دسته جمعى توصيه مى شود. از توضيح اجزاى شعر مى پرهيزيم و کوشش 

مى کنيم در خوانش کلى شعر، مفاهيم و درون مايه ى شعر جذب ذهن و روان دانش آموزان شود.

نکات کليدى شعر
 نکات کليدى شعر: «رستگاری»

فردوسى در اين شعر تنها ره رستگارى انسان را در دانش اندوزى و ديندارى مى داند و مى گويد:
«براى نجات از تيرگى ها بايد به خاندان عصمت و طهارت پناه برد.»

حکايت «اندرز پدر»
سعدی در اين حکايت به پرهيز از غيبت کردن سفارش می کند. هم چون بيت زير:

سخن چين بدبخت هيزم کش استميان دو کس،جنگ چون آتش   است 
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اهداف آموزشى
۱ــ آشنايى با رسالت و مسئولّيت نسل نوجوان و جوان انقالب

۲ــ آشنايى با رهنمودهاى مقام معظّم رهبرى
۳ــ آشنايى با نقش جوانان در گذشته، حال و آينده ى ايران

۴ــ آشنايى با دنياى نوجوانى
۵   ــ نگرش مثبت نسبت به گذشته،  حال و آينده ى ايران

۶  ــ آشنايى با نشانه هاى سجاوندى (نگارشى)  ،   شخص ،   شناسه و شمار در فعل

روش هاى پيش نهادى تدريس
درس را مى توان به روش هاى پرسش و پاسخ ، آزادخوانى و روش خطابى تدريس کرد. به  دليل 

آن که متن مى تواند به چند بخش تقسيم شود، از روش تدريس اعضاى تيم هم مى توان بهره گرفت.

نکات مهّم درس
جوان و نوجوان چشمه ى جوشان نيرو و استعداد است. اين توانايى و استعداد از چند منظر 

قابل بررسى است:
الف) از منظر جسمانى نوجوانان و جوانان لبريز از توان اند و به همين دليل جوياى «خطر» و تالش 
و تکاپو هستند. بهره گيرى از اين توانايى ها چه در رشد علمى و چه معنوى و در عرصه هاى ورزش و 

درس نهم

نسل آينده ساز
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فّعالّيت هاى جمعى بايسته است.
نوجوان و جوان مظهر عاطفه ى جوشان و احساسات زالل و پاک هستند و به دليل آن که هنوز به 
فطرت و ملکوت نزديک پذيراى حقيقت اند. رسول اکرم (ص) مى فرمايد: «ِانَّ اللَّٰه بََعثَنى بَشيرًا َو َنذيرًا، 
َّهم َأِرق َأفِْئَدة» خداوند مرا مژده دهنده و هشدار دهنده برانگيخت.  ٰخالَفَنى الُشُيوخ َو َحالََفنى الُشبّان ِالن
پيران با من سر ناسازگارى گذاشتند و جوانان با من هم پيمان شدند؛ زيرا جوانان دل هاى نرم و مهربان 

دارند.
بهره گيرى پيامبر از دل هاى نرم و عاطفه ى سيال جوان يکى از رمز و رازهاى موفّقّيت پيامبرانه 
است. نکته ى مهّم ديگر تخّيل پويا، ذهن نّقاد و آرمان خواهى نوجوان و جوان است که همين ويژگى نيز 

تکيه گاه تکاپوها و پويه هاى مثبت مى تواند باشد.
انحراف  آن  و  است  شده  نفى  منفى،  القائات  و  انگاره ها  از  يکى  رهبرى  معظّم  مقام  سخنان  در 
نسل جوان است؛ نسل جوان امروز ايران سرشار شور و شعور است و خطا و اشتباه گاه گاه، محصول 
همان روح تنّوع طلب، بلند   پروازانه و ويژگى هاى دوره ى نوجوانى و جوانى است که با هدايت و ارشاد، 

شکيب و صميمّيت و انعطاف قابل حل و اغماض است.
جوانان امروز ايران در عرصه هاى گوناگون علمى افتخارات فراوان آفريده اند که موفّقّيت هاى 
آنان در المپيادهاى علمى، پژوهش ها و نوآورى ها و جنبش نرم افزارى مشهود است. در عرصه ى جهاد 
نيز افتخارات امروز ما پس از دفاع مقّدس و هشت سال ايثار و پاکبازى و ايستادگى، مديون روح ايمان، 

سلحشورى و عالقه مندى به دين و سرزمين مقّدس ايران است.
رهبر معظّم انقالب اسالمى چند تذکّر و هشدار در سخنان خويش فرموده اند:

۱ــ مراقب تالش دشمنان در جلوگيرى از پيشرفت تحصيلى خود باشيد.
۲ــ درس خواندن، جهاد دانش آموزان در مقابل اين توطئه هاست.

۳ــ پاکدامنى، پارسايى و حفظ ايمان و رستگارى در کنار درس خواندن الزم است.
۴ــ قدر جوانى و نيرو و نشاط اين دوره را بايد دانست.

۵  ــ بايد از فرصت خوب و ارزشمند گرم نظام و انقالب اسالمى حداکثر بهره را گرفت.

دانش های زبانی و ادبی
درس «نسل آينده ساز» نخستين درس فصل «شکفتن» است. شکفتن (نوجوانى) اّولين بار به  عنوان 
فصلى مستقل در کتاب هاى فارسى راهنمايى مطرح مى شود. اين فصل مجالى است براى آشنا ساختن 
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دانش آموزان با دنياى عاطفى، ذهنى و جسمانى خويش.
درس نسل آينده ساز گذشته از طرح ويژگى هاى نوجوانى، نوجوانان و جوانان ايران، توانمندى ها، 

جايگاه و خطرگاه هاى زندگى آنان را مطرح مى کند.
در اين درس که برگرفته از سخنرانى مقام معظّم رهبرى در جمع دانش آموزان است، به ظرافت، 

دّقت و زيبايى و بايستگى توان و نقش نوجوانان و جوانان تبيين و تحليل شده است.
اين سخنرانى گسترده تر از متن است و به اقتضاى فضا و محدوديّت درس بخش هايى از آن در 
کتاب درسى آمده است. مقام معظّم رهبرى به شيوه ى مرسوم سخنرانى هاى خود با بيانى شيوا و رسا و 

طرح خاطره ها و نمونه ها و ارشادات مشفقانه، نسل جوان را به تکاپو، تالش و اميد فراخوانده است.
در بخش دانش هاى زبانى و ادبى نشانه هاى سجاوندى يا عالئم (نشانه هاى) نگارشى مطرح شده اند 

که توضيحى کوتاه درباره ى هر يک ضرورى است.
دو نقطه (:) معموال قبل از نقل قول و هنگام برشمردن اجزاى يک چيز به کار مى رود.

عالمت تعجب (!) يا خطاب در پايان جمله ى تعجبى، تأکيدى، عاطفى و پس از اصوات (مانند 
هان! آهاى!) به کار مى رود.

نشانه ى پرسش (؟) در پايان جمله هاى پرسشى و براى نشان دادن مفهوم ترديد يا استهزا به  کار 
مى رود.

نشانه ى « » براى سخنى که به طور مستقيم از جايى يا کسى نقل مى شود و اسامى و عناوين و 
اصطالحات علمى يا فّنى (فقط بار اّول)

صورت  به  که  حرفى  هر  از  پس  و  تعجبى  و  پرسشى  جمله هاى  جز  جمله ها  پايان  در  نقطه (.)، 
نشانه ى اختصار باشد؛ مانند هـ. ق. (هجرى قمرى)

نشانه ى قّالب [ ] براى مطالبى که جزء اصل کالم نباشد. در تصحيح متون کلمات الحاقى يا 
توضيحات احتمالى و دستورهاى اجرايى در نمايش نامه ها از اين عالمت استفاده مى شود.

نشانه ى کمانک يا پرانتز ( ) براى معنى و معادل يک کلمه، توضيح بيش تر و ذکر تاريخ، شهرت، 
تخلّص، نام سابق و … به کار مى رود.

در اين درس براى نخستين بار دانش آموزان با نشانه ى قالب [ ] آشنا مى شوند. واژه ى هستند 
در قالب است؛ يعنى اين واژه در متن سخنان مقام معظّم رهبرى نيست و به متن افزوده شده است. 

دانش آموزان در بخش دانش زبانى با صرف افّعال ماضى و ساختمان افّعال ماضى آشنا مى شوند.
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نوشتن:
پرسش ٣) نشانه های نگارشی مناسب در متن

نوجوانى بسيجى در وصيت نامه اش مى نويسد: «من، چون سربازان امام حسين (ع)، مى گويم: 
خدا  روح  از  حمايت  و  خدا  دين  از  دست  کنند،  قطعه  قطعه  بار  هزاران  مرا  اگر  خدا  به  حسين،  اى 

برنمى دارم».
پرسش ٤)ساخت های شش گانه ی فعل:

شخص
           زمان

اّول شخص    
مفرد

دوم شخص 
مفرد

سوم شخص 
مفرد

اّول شخص 
جمع

دوم شخص 
جمع

سوم شخص 
جمع

گفتندگفتيدگفتيمگفتگفتىگفتمماضى
ديده بودندديده بوديدديده بوديمديده بودديده بودىديده بودمماضى
شنيده باشندشنيده باشيدشنيده باشيمشنيده باشدشنيده باشىشنيده باشمماضى
خواندندخوانديدخوانديمخواندخواندىخواندمماضى
چيدندچيديدچيديمچيدچيدیچيدمماضى

اّطالعات کمکى
زندگى نامه: رهبر عالى قدر، حضرت آيت اللّٰه سّيد  على خامنه اى فرزند مرحوم حجت االسالم 
والمسلمين حاج سّيد  جواد حسينى خامنه اى، در روز ۲۴ تيرماه ۱۳۱۸ برابر با ۲۸ صفر ۱۳۵۸ قمرى 

در مشهد مقدس چشم به دنيا گشود.
رهبر بزرگوار در بيان نخستين خاطره هاى زندگى خود از وضع و حال زندگى خانواده شان چنين 

مى گويند:
«پدرم روحانى معروفى بود، اما خيلى پارسا و گوشه گير … زندگى ما به سختى مى گذشت. من 
يادم هست شب هايى اتفاق مى افتاد که در منزل ما شام نبود! مادرم با زحمت براى ما شام تهّيه مى کرد 

و  … آن شام هم نان و کشمش بود». 
ـ ۷۰مترى  «منزل پدرى من کـه در آن متولّد شده ام، تا چهار ــ پنج سالگى من، يک خـانه ی ۶۰ ـ
در محله ى فقير نشين مشهد بود که فقط يک اتاق داشت و يک زيرزمين تاريک و خفه اى! هنگامى که 
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براى پدرم ميهمان مى آمد،  همه ی ما بايد به زيرزمين مى رفتيم تا مهمان برود. بعد عده اى که به پدر ارادتى 
داشتند، زمين کوچکى را کنار اين منزل خريده، به آن اضافه کردند و ما داراى سه اتاق شديم».

رهبر انقالب، اين گونه پرورش يافت و از چهار سالگى به مکتب سپرده شد تا الفبا و قرآن را 
دوران  اين  و  کردند  نام  ثبت  ديانتى»  اسالمى «دارالتعليم  تأسيس  تازه  مدرسه ی  سپس، در  ياد   بگيرند. 

تحصيل ابتدايى را در آن مدرسه گذراندند.
را  نحو  و  صرف  و  خواندن «جامع المقّدمات»  دبيرستان،  دوره  در  ايشان  علمّيه:  حوزه ى  در 
آغاز کرده بود. سپس از مدرسه ی جديد وارد حوزه علمّيه شد و نزد پدر و ديگر اساتيد وقت، ادبّيات 

و مقّدمات را خواند.
درباره ی انگيزه ی ورود به حوزه ی علمّيه و انتخاب راه روحانّيت مى گويند: «عامل و موجب 

اصلى در انتخاب اين راه نورانى روحانّيت پدرم بود و مادرم نيز عالقه مند و مشّوق بودند».
 در سال ۱۳۳۶ به قصد زيارت عتبات عاليات، عازم نجف اشرف شدند و با مشاهده و شرکت 
در درس هاى خارج مجتهدان بزرگ حوزه ی نجف اوضاع درس و تدريس و تحقيق آن حوزه ی علمّيه 
را پسنديدند و پدر را از قصد خود آگاه ساختند. ولى پدر موافقت نکرد. پس از مدتى ايشان به مشهد 

بازگشتند.
آيت اللّٰه خامنه اى از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۳ در حوزه ی علمّيه ی قم به تحصيالت عالى در فقه و 
اصول و فلسفه، مشغول شدند و از محضر بزرگانی چون مرحوم آيت اللّٰه العظمى بروجردى، امام   خمينى، 
شيخ مرتضى حائرى يزدى و عّالمه طباطبايى استفاده کردند. در سال ۱۳۴۳، از مکاتباتى که رهبر انقالب 
با پدرشان داشتند، متوّجه شدند که يک چشم پدر به علت «آب مرواريد» نابينا شده است، بسيار غمگين 
شدند و به اين نتيجه رسيدند که به خاطر خدا از قم به مشهد هجرت کنند و از پدرشان مواظبت نمايند. 

ايشان در اين مورد مى گويند:
«به مشهد رفتم و خداى متعال توفيقات زيادى به ما داد. به هر حال به دنبال کار و وظيفه ی خود 
رفتم. اگر بنده در زندگى توفيقى داشتم، اعتقادم اين است که ناشى از همان بّرى «نيکى» است که به پدر، 
بلکه به پدر و مادر انجام داده ام».ايشان در مشهد از ادامه ی درس دست برنداشتند و جز ايّام تعطيل يا 
مبارزه و زندان و مسافرت، به طور رسمى تحصيالت فقهى و اصول خود را تا سال ۱۳۴۷ در محضر 
اساتيد بزرگ حوزه ی مشهد به ويژه آيت اللّٰه ميالنى ادامه دادند. هم چنين از سال ۱۳۴۳ که در مشهد 
ماندگار شدند در کنار تحصيل و مراقبت از پدر پير و بيمار، به تدريس کتب فقه و اصول و معارف دينى 

به طالب جوان و دانشجويان نيز مى پرداختند.
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مبارزات سياسى: آيت اللّٰه خامنه اى به گفته ی خويش «از شاگردان فقهى، اصولى، سياسى 
و انقالبی امام خمينى (ره) هستند» اّما نخستين جرّقه هاى سياسى و مبارزاتى و دشمنى با طاغوت را 
مجاهد بزرگ و شهيد راه اسالم شهيد «سّيد  مجتبى نواب صفوى» در ذهن ايشان زده است، هنگامى 
که نواب صفوى با عّده اى از فدائيان اسالم در سال ۳۱ به مشهد رفته در مدرسه سليمان خان، سخنرانى 
شاه و  نيرنگ  فريب و  احکام الهى و  حاکميت  اسالم و  احياى  موضوع  در  بيدارکننده اى  پرهيجان و 
انگليس و دروغگويى آنان به ملّت ايران، ايراد کردند. آيت اللّٰه خامنه اى آن روز از طالب جوان مدرسه 
سليمان    خان بودند، به شّدت تحت تأثير سخنان آتشين نواب واقع شدند. ايشان مى گويند: «همان وقت 
جرقه هاى انگيزش انقالب اسالمى به وسيله ى نواب صفوى در من به وجود آمده و هيچ شکى ندارم که 

اّولين آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن کرد».
همراه با نهضت امام خمينى (قدس سره): آيت اللّٰه خامنه اى از سال ۱۳۴۱ که در قم حضور 
داشتند و حرکت انقالبى و اعتراض آميز امام خمينى (ره) عليه سياست هاى ضد اسالمى و آمريکا پسند 
محّمد  رضا شاه پهلوى، آغاز شد، وارد ميدان مبارزات سياسى شدند و شانزده سال تمام با وجود فراز و 
نشيب هاى فراوان و شکنجه ها و تبعيدها و زندان ها مبارزه کردند و در اين مسير از هيچ خطرى نترسيدند. 
نخستين بار در   ۹  محرم «۱۲خرداد ۱۳۴۲» دستگير و يک شب بازداشت شدند و فرداى آن به شرط 
اين که منبر نروند و تحت نظر باشند، آزاد شدند. با پيش آمدن حادثه ی خونين ۱۵خرداد، باز هم ايشان 
را از بيرجند به مشهد آورده، تحويل بازداشتگاه نظامى دادند و ده روز در آن جا با سخت ترين شرايط 

و شکنجه و آزارها زندانى شدند.
منبر  سخنرانى و  کرمان و  در  روز توّقف  بهمن۱۳۴۲پس از دو ــ سه  در  بازداشت:  دومين 
ميالد  با  مصادف  که  رمضان  پانزدهم  روز  شدند. در  زاهدان  عازم  شهر،  آن  طالب  و  علما  با  ديدار  و 
امام حسن (ع) بود، صراحت و شجاعت و شور انقالبى ايشان در افشاگرى سياست هاى شيطانى و 
آمريکايى رژيم پهلوى، به اوج رسيد و ساواک شبانه ايشان را دستگير و با هواپيما روانه ى تهران کرد. 
رهبر بزرگوار، حدود دو ماه ــ به صورت انفرادى ــ در زندان قزل   قلعه حبس شدند و انواع اهانت ها 

و شکنجه ها را تحّمل کردند.
سومين و چهارمين بازداشت: کالس هاى تفسير و حديث و انديشه ی اسالمى ايشان در مشهد 
و تهران با استقبال کم نظير جوانان پرشور و انقالبى مواجه شد. همين فّعالّيت ها سبب عصبانيت ساواک 
شد و ايشان را مورد تعقيب قرار دادند. بدين خاطر در سال ۱۳۴۵ در تهران مخفيانه زندگى مى کردند 
و يک سال بعد ــ ۱۳۴۶ ــ  دستگير و محبوس شدند. فّعالّيت هاى علمى و برگزارى جلسات و تدريس 



١١٩

و روشنگرى عالمانه و مصلحانه بود که موجب شد آن بزرگوار بار ديگر توسط ساواک جهّنمى پهلوى 
در سال ۱۳۴۹ نيز دستگير و زندانى شود.

پنجمين بازداشت: حضرت آيت اللّٰه خامنه اى «مّدظلّه» درباره پنجمين بازداشت خويش توسط 
ساواک مى نويسد:

«از سال ۴۸ زمينه ی حرکت مسلحانه در ايران محسوس بود. حساسّيت و شّدت عمل دستگاه هاى 
جارى رژيم پيشين نيز نسبت به من، افزايش يافت. سال ۵۰ مجددًا و براى پنجمين بار به زندان افتادم. 
پس از آزادى، دايره ی درس هاى عمومى تفسير و کالس هاى مخفى ايدئولوژى و … گسترش بيش ترى 

پيدا کرد».
ششمين بازداشت: در بين سال هاى ۱۳۵۳ ــ ۱۳۵۰ درس هاى تفسير و ايدئولوژى آيت اللّٰه 
خامنه اى در سه مسجد «کرامت»، «امام حسن (ع)   » و «ميرزا جعفر» مشهد مقّدس تشکيل مى شد و 
هزاران نفر از مردم مشتاق به ويژه جوانان آگاه و روشنفکر و طالب انقالبى و معتقد را به اين سه مرکز 
مى کشاند و با تفّکرات اصيل اسالمى آشنا مى ساخت. اين فّعالّيت ها موجب شد که در دى ماه ۱۳۵۳ 
ساواک بى رحمانه به خانه ی آيت اللّٰه خامنه اى در مشهد هجوم برده، ايشان را دستگير و بسيارى از 
پاييز  تا  و  بود  ايشان  بازداشت  سخت ترين  و  ششمين  اين  کنند.  ضبط  را  نوشته هايشان  و  يادداشت ها 

۱۳۵۴ در زندان کميته ى مشترک شهربانى زندانی بودند. 
در تبعيد: رژيم جنايتکار پهلوى در اواخر سال ۱۳۵۶، آيت اللّٰه خامنه اى را دستگير و براى 
مدت سه سال به ايرانشهر تبعيد کرد. در اواسط سال ۱۳۵۷ با اوجگيرى مبارزات عموم مردم مسلمان و 
انقالبى ايران، ايشان از تبعيدگاه آزاد شده به مشهد مقدس بازگشتند و در صفوف مقدم مبارزات مردمى 

عليه رژيم سّفاک پهلوى قرار گرفتند. 
پس از پيروزى: در جهت نزديک تر شدن به اهداف انقالب گام هاى بلند و مؤثّرى برداشتند 

که همه در نوع خود و در زمان خود بى نظير و بسيار مهم بودند:
 پايه گذارى «حزب جمهورى اسالمى» با همکارى و همفکرى علماى مبارز و هم رزم خود 

شهيد بهشتى (ره)، شهيد باهنر (ره)، هاشمى رفسنجانى و … در اسفند ماه ۱۳۵۷.
 معاونت وزارت دفاع در سال ۱۳۵۸.

 سرپرستى سپاه پاسداران انقالب اسالمى،۱۳۵۸.
 امام جمعه تهران، ۱۳۵۸.

 نماينده ی مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى،۱۳۵۸.
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 نماينده ى امام خمينى (قدس سره) در شوراى عالى دفاع،۱۳۵۹.
 حضور فّعال و مخلصانه در لباس رزم در جبهه هاى دفاع مقدس، در سال ۱۳۵۹. 

 رياست جمهورى؛ به دنبال شهادت محّمد  على رجايى دّومين رئيس جمهور ايران، آيت اللّٰه 
خمينى  امام  تنفيذ  حکم  و  مردمى  رأى  ميليون  شانزده  از  بيش  کسب  با   ۱۳۶۰ مهرماه  در  خامنه اى 
(قدس   سره) به مقام رياست جمهورى ايران اسالمى برگزيده شدند. هم چنين از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ 

براى دّومين بار به اين مقام و مسئولّيت انتخاب شدند.
 رياست شوراى انقالب فرهنگی، ۱۳۶۰.

 رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، ۱۳۶۶.
 رياست شوراى بازنگرى قانون اساسى، ۱۳۶۸.

 رهبرى   و  واليت امت، که از سال ۱۳۶۸، روز چهاردهم خـرداد پس از رحلت رهبر کبير انقالب 
امام خمينى (قدس سره) توسط مجلس خبرگان رهبرى به اين مقام واال و مسئولّيت عظيم انتخاب شدند، 

و با شايستگى تمام توانستند اّمت مسلمان ايران، بلکه مسلمانان جهان را رهبرى نمايند.
                                    http://www.leader.ir    منبع: با تلخيص پايگاه     رايانه ای                                                         
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اهداف آموزشى
ــ آشنايى با فصل شکفتن و دوره ی بلوغ نوجوانان

ــ توّجه بيش تر به برخى ويژگى هاى رفتارى نوجوانان در دوره ى بلوغ
ــ آشنايى با زيبايى هاى طبيعت، دوستى هاى مثبت، هنرها و …

ــ ايجاد عالقه نسبت به زيبايى ها اعم از طبيعى، عاطفى، عشقى و هنرى
ــ تقويّت عالقه نسبت به ارتباط با خدا و دوستى با او
ــ مهارت مواجه شدن با مسائل دوره ى شکفتن و بلوغ

روش هاى پيش نهادى تدريس
با روش «تدريس اعضاى تيم» مى توان به آموزش «زيبايى شکفتن» پرداخت. هم چنين از روش 

«روشن سازى طرز تلّقى» نيز آموزش اين درس امکان پذير است.

نکات مهّم درس
اين درس از دو قسمت تشکيل شده   است: شعرى با عنوان «با بهارى که مى رسد از راه» سروده ى 
محّمد جواد محبّت و «زيبايى شکفتن». در پايان فصل نيز روان خوانى تحت عنوان «کژال» نوشته ى 

خانم طاهره ايبُد آمده است.
قالب شعر «با بهارى که مى رسد از راه» چهارپاره و از هشت بيت تشکيل شده است.

در بخش «زيبايى شکفتن» ويژگى هاى رفتارى و عادت ها و نيازها و سليقه هاى نوجوان مورد 
توّجه قرار گرفته است.

درس دهم

با بهاری که می رسد از راه
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نوشتن:
٢) برای پاسخ به پرسش دوم نوشتن، توّجه به توضيحات زير ضروری است:

واژگان هر زبان، دارای روابطی با يک ديگر هستند. اين رابطه ممکن است آوايی، ساختاری، 
معنايی و … باشد.

کلماتی که از لحاظ معنايی با يک ديگر رابطه دارند و زير چتر يک موضوع قرار می گيرند و با هم 
زنجيره ای معنايی را تشکيل می دهند، در يک «شبکه ی معنايی» قرار دارند. نويسنده برای نوشتن يک متن 

نيازمند به شبکه ی معنايی گسترده ای در موضوع مورد نظر است تا بتواند آن را به خوبی بپروراند.
استفاده از شبکه ی معنايی در آموزش باعث افزايش گنجينه ی واژگانی دانش آموزان و ايجاد 

خّالقّيت و آفرينش در مهارت های زبانی بخصوص مهارت نوشتن می گردد.
محّمد  جواد محّبت: وى متولد سال ۱۳۲۲ در شهر کرمانشاه است. ايشان به معلّمى اشتغال و 

با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نيز همکارى داشته است.
برخى از آثار ايشان عبارت اند از: رگبار کلمات، کوچه باغ آسمان، با بال اين پرنده سفر کن و …

منابع آموزشى
براى آموزش اين درس، مى توان از اطّالعات موجود در شبکه ى اينترنت و رايانه استفاده کرد. 
هم چنين مراجعه به آثار ذکر شده مى تواند منجر به آشنايى بيش تر با درس هاى موجود و در نهايت آموزش 

مناسب تر گردد.
ارزش يابى درس

ارزش يابى از اين درس مى تواند به صورت شفاهى، کتبى و با استفاده از چک ليست صورت بگيرد.

روان خوانى

کژال

کژال، داستان کوتاهى است از خانم طاهره ايبُد. درون مايه ى اين داستان بر مقاومت و ايستادگى 
در برابر تهاجم بدخواهان و جان فشانى کردن براى حفظ خانه و همنوع و سرزمين و دفاع از هستى 

انسان، تأکيد دارد.
زاويه ى ديد اين داستان، روايت به شيوه ى سوم شخص مفرد است.
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شخصيت ها
۱ــ کژال: مادرى که کودک شيرخواره در آغوش دارد و براى ديدن عمه کابوک روانه گشت.

يادآوری: کژال در زبان کُردی به فتح «ک» تلفظ می شود و به معنی دختر زيبا و رعنا و چشم 
عسلی است.گويا با واژه ی غزل و غزال از ديد ريشه شناسی،  پيوندی دارد.

۲ــ روناک: کودک شيرخوار و دختر قنداقه اى کژال.
۳ــ گرگ: که بر سر راه کژال نمايان مى شود و کودک قنداقه اى کژال را به چنگال مى گيرد.

۴ــ هه ژار: شوهر کژال که در داستان حضور ندارد و فقط اين کژال است که در برابر گرگ 
فرياد مى زند و او را به کمک مى طلبد.

۵   ــ آزاد: جوان کشاورز روستايى که به کمک کژال آمد و پنجه در چنگال گرگ افکند و با 
او درگير شد و پس از مدتى درگيرى با آن، سرانجام گرگ را از پا درآورد؛ هر چند که خود نيز زخم 

فراوان برداشت و نفس هايش به شماره افتاده بود اما روناک را نجات داد.
نثر داستان، يک دست و روان است. نويسنده در چند مورد از گويش کردی بهره گرفته و افزون 
بر انتخاب نام، برخى از ترکيب و جمله ها را به همان گويش آورده و ضمن قرار دادن داستان در فضاى 
پاک و سرشار از جوانمردى و عطوفت و صفا، رنگ بومى ــ محلى خاصى به آن بخشيده است و اتفاقاً 

همين عامل، گيرايى و جذابيت داستان را افزوده است.

طاهره ِايُبد
متولد دى ماه ۱۳۴۲ شيراز است. وى کارهاى هنرى را از سال ۱۳۶۱ در کانون پرورش فکرى 
کودکان و نوجوانان شيراز آغاز کرده است. سال ۶۴ به تهران آمد و با آقاى بيوک ملکى شاعر و نقاش 
کتاب هاى کودکان و نوجوان ازدواج کرد. فوق ديپلم زبان انگليسى است. کتاب هاى داستانى زيادى 

از او به چاپ رسيده که تعدادى از آن ها جايزه هم برده است از جمله: 
۱ــ باغچه ى توى گلدان
۲ــ به هواى گل سرخ

۳ــ خانواده ى آقاى چرخشى





١٢٥

اهداف آموزشى
الف) حيطه ى شناختى

۱ــ شناخت بيش تر يک نمونه نثر (نثر داستانى)
۲ــ ايجاد زمينه ى مناسب براى آشنايى با برخى معيارهاى اخالقى زندگى

۳ــ شناخت ابعاد زيبا شناسانه ى نثر (تکرار، …)
۴ ــ آشنايى با يكى از چهره هاى ادبى ايران (نادر ابراهيمى)

۵  ــ آشنايى با واژگان زبان
۶  ــ آشنايى با شيوه ى نوشتار در نثر داستانى

۷ــ آشنايى با شيوه ى به کارگيرى زبان معيار و زبان گفتار در نثر داستانى
۸  ــ آشنايى با کارکردهاى زبان و ادبّيات

 شناخت فعل هاى ماضى و مضارع 
 آشنايى با آرايه ى تکرار

 استفاده از تخّيل و نوشتن يک متن نگارشى در زمينه ى پيام درس «آنان که دوستشان دارم»
 آشنايى با زاويه ى ديد در نثر داستانى

ب) حيطه ى عاطفى
۱ــ تقويّت عالقه و نگرش مثبت به احساسات و عواطف در قالب نثر داستانى

۲ــ تلطيف ذوق و احساسات
۳ــ تقويّت عالقه و نگرش مثبت به مطالعه ى نوشته هاى مناسب

درس يازدهم

 قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟
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۴ــ تقويّت روحيه ى مناسب اخالقى و حس محبت و دوستى
اهداف رفتارى

۱ــ تقويّت عادت درست گوش دادن (با بيان داستان به گونه اى جذاب) و تقويّت مهارت خوب 
شنيدن

۲ــ تقويّت دّقت و تمرکز
۳ــ پرورش برخى مهارت هاى اخالقى و زمينه سازى براى بروز آن ها در زندگى عادى

۴ــ توسعه ى شنيدارى ميان بخش هاى درس
۵  ــ دّقت و تشخيص در آهنگ کالم

۶    ــ نقد شنيده ها
۷  ــ توانايى دريافت پيام محورى متن

بيان  با  تکوينى  ارزش يابى  (در  جمع  در  گفتن  سخن  به  دانش آموزان  تشويق  و  برانگيختن  ۸  ــ 
جمالت ناقصى که دانش آموزان کامل مى کنند. بيان سؤاالتى درباره ى محتوا و پاسخ دانش آموزان به 

صورت شفاهى)
۹ــ تقويّت توانايى گفتار براى غلبه بر کم رويى (اجراى نمايش به وسيله ى گروه هاى دانش آموزى 

درباره ى اهداف کلى و پيام اصلى درس)
آرزوها،  احساسات  صحيح  بيان  منظور  به  دانش آموزان  خودباورى  و  توانايى  تقويّت  ۱۰ــ 

انديشه ها، مشاهدات، شنيده ها و خوانده ها
۱۱ــ شرکت فّعال در بحث ها و گفت و گوها ( مثال   انتخاب يک عنوان مناسب براى درس)

۱۲ــ تقويّت روحيه ى پرسشگرى
۱۳ــ آموزش به کارگيرى مناسب گونه هاى زبان ( مثال   مناسب با نثر داستانى)

۱۴ــ توانايى خواندن نثر با لحن و آهنگ مناسب
۱۵ـــ تقويّت مهارت درست خوانى و روان خوانى

۱۶ــ استفاده از رويکرد کلى نگر در خواندن
۱۷ــ پرورش رفتارهاى مطلوب و مناسب در خواندن

۱۸ــ توسعه ى توانايى در سرعت بخشى هنگام خواندن
۱۹ــ تقويّت توانايى خواندن نقاد

۲۰ــ به کارگيرى توانايى تبديل نمادهاى صوتى و نوشتارى (امالى درس)
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۲۱ــ مهارت در نشانه گذارى (با دّقت در نشانه گذارى متن)
۲۲ــ توانايى بيان باورها، احساسات در قالب نوشته ى داستانى

و  داستان  نوشتن  در  دانش آموزان  مشّوق  درس  (اين  نوشته ها  انواع  نوشتن  توانايى  ۲۳ــ 
خاطره  نويسى است).

۲۴ــ بهره گيرى از امکانات زبانى و ادبى و استفاده از آرايه ها و رعايت نکات نگارشى و دستورى 
در متن داستان

درباره ى  اظهارنظر  درس  اين  (در  داستان  شخصّيت هاى  درباره ى  اظهارنظر  توانايى  ۲۵ــ 
شخصّيت اصلى داستان و شخصّيت هايى مانند پدر و مادر و در مقابل شخصّيتى چون عموى پدر با 

ويژگى هاى عنوان شده)
۲۶ــ توانايى پيش بينى نتيجه ى يک داستان
۲۷ــ توانايى شناخت و گزينش زيبايى سخن

۲۸ــ اظهارنظر درباره ى زيبايى هاى ادبى نوشته
۲۹ــ اظهارنظر درباره ى پيام هاى يک  متن

۳۰ــ توانايى استفاده ى مناسب از قواى تخيل در به کارگيرى مهارت هاى زبانى
۳۱ــ توانايى خّالقيت و داشتن روحّيه ى جست وجوگرى
۳۲ــ توانايى تفّکر و انديشه درباره ى شنيده ها و خوانده ها

۳۳ــ توانايى استدالل و نتيجه گيرى

روش هاى پيش نهادى تدريس
۱ــ قّصه گويى: در آغاز درس با اين روش و بيان يک قّصه ى مرتبط با پيام درس مى توان 
انگيزه ى الزم را در دانش آموزان ايجاد کرد و ارتباط مناسب جهت گوش سپردن به بقيه ى مطالب را 

به وجود آورد.
۲ــ  روش حل مسئله: در ضمن استفاده از روش قّصه گويى، با استفاده از روش حل مسئله 
مى توان زمينه را جهت ابراز احساسات و عواطف دانش آموزان ايجاد کرد؛ به اين ترتيب که در ضمن 
بيان قّصه در مواردى که قهرمان داستان قرار است تصميم گيرى مهمى کند يا مشکلى را حل نمايد، به 

جاى بيان ادامه ى داستان، از دانش آموزان بخواهيم بقيه ى داستان را ادامه دهند.
۳ــ روشن سازى طرز تلّقى: هنگام ارزش يابى تکوينى مى توان از اين روش استفاده کرد؛ 
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به اين ترتيب که متن يا جمالت ناقصى درباره ى پيام درس (اهّمّيت مهرورزى) بيان شود و دانش آموزان 
با تکميل متن، طرز تلّقى خود را ارائه دهند، سپس دانش آموزان به صورت گروهى طرز تلّقى خود را 

ارزيابى مى کنند.
۴ــ پرسش و پاسخ: در ضمن استفاده از روش هاى قبل از روش پرسش و پاسخ نيز استفاده 

مى شود.
۵  ــ روش واحد کار: در ارزش يابى پايانى درس، مى توان از اين روش استفاده کرد؛ به اين 
ترتيب که دانش آموزان درباره ى محتوا و پيام درس، در زندگى شاعران، نويسندگان، شخصّيت هاى 

مذهبى، علمى و اجتماعى تحقيق کنند.
۶  ــ روش قضاوت عملکرد: پس از تدريس، هنگامى که دانش آموزان قرار است نوشته را از 

لحاظ ويژگى هاى زبانى و ادبى نقد و تحليل کنند، مى توان از اين روش استفاده کرد.
هنگامى که دانش آموزان قرار است متن را از نظر سبک نوشتار (داستانى)، زيباشناسى نثر و 
ويژگى هاى زبانى و … بررسى کنند مى توانند معيارهاى قضاوت درباره ى نوشته هاى داستانى و … را 

به کمک دبير تدوين کنند و بعد نوشته را نقد کنند.
۷ــ روش ايفاى نقش و نمايش خّالق در جلسه ى بعد از تدريس و توسط دانش آموزان

۸  ــ روش هاى خواندن متن
ــ خواندن تجسمى
ــ خواندن انتقادى
ــ خواندن التذاذى

مدل کالس
در روش هاى ۱ ، ۲ و ۴ سّنتى

ــ روش ۳ ، ۶ تيمى و ترجيحاً دايره
ــ در روش ۲ مى توان در صورت اجراى نمايش از مدل آمفى تئاتر استفاده کرد.

رسانه ى آموزشى
۱ــ فيلم

۲ــ کتاب هاى داستان مناسب با اهداف درس جديد (اهّمّيت مهرورزى نسبت به هم نوعان)
۳ــ استفاده از تصوير
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ايجاد ارتباط و انگيزه سازى
۱ــ نمايش يک فيلم، بيان يک داستان يا خاطره در زمينه ى اهّمّيت مهرورزى و ادب نسبت به 

ديگران
۲ــ نشان دادن تصاويرى جّذاب درباره ى اهّمّيت محبّت به ديگران

۳ــ استفاده از اشعار بزرگان علم و ادب و تمثيل
۴ــ استفاده از يک پرسش جالب و انگيزشى جهت شروع بحث

به  دانش آموزان  توّجه  جلب  جهت  کالس  اعضاى  توسط  کوتاه  نمايش  يک  اجراى  ۵  ــ 
موضوع

ارزش يابى تشخيصى
۱ــ بيان داستان يا خاطره اى کوتاه در زمينه ى اهّمّيت مهرورزى و ناقص گذاشتن آن و تکميل 
آن توسط دانش آموزان به اين طريق که دانش آموزان خود را به جاى شخصّيت هاى اصلى داستان قرار 
دهند، احساسات و عواطف خود را بيان کنند. به اين ترتيب نگرش دانش آموزان نسبت به پيام داستان 

مشّخص مى شود.
نويسنده ى  با  آشنايى  و  معاصر  نويسندگان  با  آموزان  دانش  آشنايى  درباره ى  سؤاالتى  بيان  ۲ــ 

موردنظر در درس
۳ــ هدايت دانش آموزان در جهت آشنايى با سبک نوشتارى داستان و خاطره نويسى

ايجاد  جهت  سؤاالتى  و  خوانده اند  دانش آموزان  که  آرايه هايى  زمينه ى  در  سؤاالتى  بيان  ۴ــ 
آمادگى تدريس آرايه ى تکرار

فّعالّيت هاى معّلم/دانش آموز
مراحل تدريس شامل:

۱ــ آمادگى و ايجاد انگيزه (در قسمت ايجاد ارتباط و انگيزه   سازى عنوان شد.)
 آمادگى معلّم:

شامل آماده کردن يک داستان کوتاه يا نمايش يک فيلم در زمينه ى درس، استفاده از تصاوير، 
مطرح کردن عنوان درس به صورت سؤال و فراهم کردن زمينه جهت تفّکر خّالق دانش آموزان و ابراز 

احساسات و تلطيف آن
 آمادگى دانش آموز:

معلّم با شيوه ى مناسب در آغاز درس توّجه دانش آموزان را به موضوع جلب مى کند (بيان يک 
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داستان کوتاه، نمايش فيلم، بيان يک سؤال تحريک آميز و …).
 آماده کردن وسايل:

فيلمى کوتاه درباره ى اهّمّيت مهرورزى، تصاوير مناسب کتاب هاى داستان با زندگى نامه ى بزرگان 
دين، علم و ادب که اهّمّيت مهرورزى را در موفّقّيت آنان نشان دهد.

۲ــ معرفى درس و بيان هدف هاى آموزشى
 پس از ايجاد انگيزه و ارتباط و انجام مراحل مقّدماتى تدريس، معرفى مى تواند با بيان عنوان 
درس آغاز شود، سپس عنوان را به صورت سؤال مطرح کرد و از دانش آموزان خواست نظر خود را 

درباره ى آن بيان کنند.
 بيان سؤاالتى در زمينه ى نويسندگان معاصر و سبک نوشتارى آن ها

 پس از آن مى توانيم چند سؤال طرح کنيم که در واقع جواب آن ها اهداف آموزشى درس است 
و به دانش آموزان بگوييم که پس از پايان درس بايد بتوانند به اين سؤاالت پاسخ دهند.

در ارائه ى درس از روش هاى عنوان شده در قسمت روش هاى تدريس استفاده مى شود.
پرسش و  مسئله،  داستان گويى است و در ضمن آن از روش هاى حل  ارائه ى درس در قالب 
پاسخ، بحث و تبادل   نظر گروهى و … استفاده مى شود که به اين ترتيب ضمن آشنايى بيش تر دانش آموزان 

با قالب داستان، مفاهيم با استفاده از اين شيوه به صورت مؤثّرترى دريافت مى شود.
استفاده  انتقادى و التذاذى  روخوانى درس: در اين مرحله از روش هاى خواندن تجّسمى، 

مى شود.
براى اين کار قبل از روخوانى، سؤاالتى مطرح مى شود تا دانش آموزان با دّقت و حس کنجکاوى 
متن را بخوانند. به دانش آموزان بگوييم که پس از خواندن متن، درباره ى ويژگى هاى نوشته، سبک 
تحليل،  و  تجزيه  به  موضوع  درباره ى  دانش آموزان  ترتيب  اين  به  و  کرد  خواهيم  بحث  و …  نويسنده 

ارزش گذارى و قضاوت مطالب مى پردازند.
در اين قسمت پس از روخوانى درس و بحث و تبادل نظر درباره ى ويژگى هاى نوشته، درباره ى 
«زاويه ى ديد» در انواع نوشته ها از جمله داستان توضيح مى دهيم؛ به اين ترتيب که از يکى از دانش آموزان 
کسى  چه  زبان  از  جمله  «اين  مى پرسيم:  سپس  بخواند.  دوباره  را  درس  شروع  جمله ى  مى خواهيم 
بيان شده است؟» پس از دريافت پاسخ، توضيح مى دهيم که داستان گاه نيز از زبان سوم شخص بيان 
مى شود. بعد در ادامه اضافه مى کنيم که به اين شيوه ى بيان داستان از زبان اّول شخص يا … زاويه ى 
ديد مى گويند. سپس از دانش آموزان مى خواهيم که بندهاى مختلف درس را بخوانند و راجع به زاويه ى 
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ديد آن شرح دهند.
ــ هم چنين براى پرورش حس زيبا شناسى و تقويّت ذوق ادبى دانش آموزان، از آن ها بخواهيم که 

در ضمن خوانده شدن متن به دنبال يافتن زيبايى هاى ادبى (آرايه هاى ادبى) باشند.
در اين قسمت دانش آموزان آرايه هايى را که تاکنون خوانده اند و در درس  وجود دارد، مى يابند. 
در ادامه به آن ها مى گوييم که در اين درس با يک آرايه ى جديد آشنا مى شوند، سپس قسمت هايى را که 
داراى آرايه ى تکرار است انتخاب مى کنيم. از آن ها مى خواهيم بخوانند و بعد مى پرسيم: چه قسمت هايى 
تکرار شده است؟ آيا اين تکرارها زايد است؟ به نظر شما هدف نويسنده از تکرار اين قسمت ها چه بوده 

است؟ و بعد توضيحات آن ها را کامل مى کنيم.
از فّعالّيت هاى ضمن تدريس مى توان به موارد زير اشاره کرد.

۱ــ استفاده مناسب از رسانه هايى چون تصوير، فيلم کوتاه يا اجراى نمايش
جمالت  گفتن  وسيله ى  به  تدريس  فّعالّيت هاى  در  مشارکت  سوى  به  دانش آموزان  هدايت  ۲ــ 
ناقص يا متن کوتاه در زمينه ى اهداف درس و تکميل آن ها توسط دانش آموزان يا مطرح شدن عنوان 
درس به صورت سؤال و ايجاد زمينه ى تفّکر و بعد اظهارنظر دانش آموزان و بيان نمونه هايى از زندگى 

بزرگان توسط معلّم
۳ــ استفاده از روش هاى يادگيرى تعاملى

۴ــ استفاده از شيوه هاى متنوع و توّجه به رويکردهاى عام و خاص برنامه ى درس جهت هدايت 
صحيح دانش آموزان

با  مناسب  صميميت  و  صفا  از  سرشار  و  دوستى  انسان  با  توأم  غير   رسمى  محيط  ايجاد  ۵  ــ 
درس

در مرحله ارزش يابى تکوينى مى توان از روش روشن   سازى طرز تلّقى استفاده کرد. در مرحله ى 
ارزش يابى پايانى از روش قضاوت عملکرد و روش واحد کار استفاده مى شود که انجام روش اّول و 

مشاهده ى نتيجه در روش دّوم، مربوط به جلسه بعد است.
فيلم  نمايش  و  انگيزه سازى  و  ارتباط  ايجاد  مرحله ى  از  بعد  پايانى:  و  تکوينى  ارزش يابى 
کوتاه يا بيان داستان، با طرح سؤاالتى بايد دريافت که آيا دانش آموزان به پيام فيلم دست يافته اند يا نه 

(بدون اشاره ى مستقيم به پيام).
ارائه  دانش آموزان  توسط  کتاب ها  از  يا  روزمره  زندگى  در  مشابه  نمونه هاى  بعد  مرحله ى  در 

مى شود.
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ارزش يابى پايانى
۱ــ از طريق مشاهده ى تغييرات مطلوب در رفتار دانش آموزان

۲ــ دادن تمرين هايى در زمينه ى نگارش و هدف و پيام درس، از جمله:
تکميل جمالت ناقص، کاربرد کلمات در متن و توانايى تغيير ديد در نثر داستانى

۳ــ متن ارزش يابى پايانى در اين درس مى تواند به صورت پرسش نامه مشّخص شود.
۴ــ ارزش يابى پايانى را مى توان به صورت گزارش دانش آموزى و دادن موضوع تحقيق انجام 

داد.
فّعالّيت هاى خّالقانه دانش آموز

 انجام نمايش (با ابتکار دانش آموزان) درباره ى موضوع درس (انجام تئاتر در کالس)
 تهّيه ى جدول با عنوان و سؤاالتى که بتواند زمينه ساز بيان احساسات و عواطف دانش آموزان 

باشد و با مفهوم درس ارتباط داشته باشد.
 انتخاب عنوان مناسب ديگر توسط دانش آموزان

دانش آموزان  اختيار  در  که  تصاويرى  درباره ى  ادبى)  دانش  کاربرد  (با  زيبا  جمالت  نوشتن   
قرار داده شده است.

تکليف (تکليف عمومى): مى توان قبل از تدريس کتاب هايى مناسب و مرتبط با موضوع معرفى 
کرد و دانش آموزان پس از مطالعه ى آن ها خالصه ى کتاب ها را قبل از تدريس ارائه دهند. پس از تدريس 

نيز دانش آموزان درباره ى اهّمّيت محبّت و مهرورزى در نظر بزرگان علم و ادب تحقيقى انجام دهند.
تکليف گروهى: تقسيم دانش آموزان به چند گروه و موظف شدن هر گروه به اجراى يک نمايش 

درباره ى محتواى درس با برداشت از سرگذشت بزرگان دين، علم و ادب و …

اطالعات کمکى
آشنايى با نادر ابراهيمى: متن زير، شناخت نامه اى از نادر ابراهيمى به تدوين همسر اوست.

نادر ابراهيمى در [چهاردهم] فروردين ماه سال ۱۳۱۵ در تهران به دنيا آمد. تحصيالت مقّدماتى 
را در اين شهر گذراند و پس از گرفتن ديپلم ادبى از دبيرستان دارالفنون، به دانشکده ى حقوق وارد 
شد، اما اين دانشکده را پس از دو سال رها کرد و سپس در رشته ى زبان و ادبّيات انگليسى به درجه ى 

ليسانس رسيد.
او از ۱۳ سالگى به يک سازمان سياسى پيوست که بارها دستگيرى، بازجويى و زندان رفتن را 
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برايش در پى داشت. ارائه ى فهرست کاملى از شغل هاى ابراهيمى، کار دشوارى است. او خود در دو 
کتاب «ابن مشغله» و «ابوالمشاغل» ضمن شرح وقايع زندگى، به فّعالّيت هاى گوناگون خود نيز پرداخته 
کارگرى  صحرا،  ترکمن  در  سّيار  تعميرگاه  کارگرى  کمک  است:  بوده  او  شغل هاى  جمله  از  است. 
چاپ خانه، حسابدارى و تحويلدارى بانک، صفحه بندى روزنامه و مجله و کارهاى ديگر چاپ، ميرزايى 
يک حجره ى فرش در بازار، مترجمى و ويراستارى، ايران شناسى عملى و چاپ مقاله هاى ايران  شناختى، 
فيلم  سازى مستند و سينمايى، مصّور کردن کتاب هاى کودکان، مديريت يک کتاب فروشى، خطّاطى، 

نقاشى و نقاشى روى روسرى و لباس، تدريس در دانشگاه ها و …
در تمام سال هاى پر کار و بى کار يا وقت هايى که در زندان به سر مى برد، نوشتن را ــ که از ۱۶ 
سالگى آغاز کرده بود ــ کنار نگذاشت. در سال ۱۳۴۲ نخستين کتاب خود را با عنوان «خانه  اى براى 
شب» به چاپ رساند که داستان «دشنام» در آن با استقبالى چشمگير مواجه شد. تا سال ۱۳۸۰ عالوه 

بر صدها مقاله ى تحقيقى و نقد، بيش از صد کتاب از او چاپ و منتشر شد.
ژاپن،  توکيوى  کودکان  کتاب هاى  فستيوال  اّول  (جايزه ى  کالغ ها  کودکان:  براى  تأليفات 
سنجاب ها، دور  يونسکو)،  تربيت از  تعليم و  جايزه ى اّول  براتيسالوا،  جايزه ى اّول ــ سيب طاليى ــ 
از خانه (کتاب برگزيده ى شوراى کتاب کودک)، قّصه ى گل هاى قالى، پهلوان پهلوانان؛ پورياى ولى 
ـ آفتاب و قّصه ى کاشى، بزى که گم  (جايزه ى بزرگ جشنواره ى کتاب کودک کنکور نوما، ژاپن)، بارانـ 
شد، من راه خانه ام را گم کرده ا م، سفرهاى دور دنيا از هامى و کامى در وطن، پدر چرا توى خانه مانده 
است (از مجموعه ى «قّصه هاى انقالب براى کودکان»)، جاى او خالى (همان)، نيروى هوايى (همان)، 
سحرگاهان همافرها اعدام مى شوند (همان)، برادرت را صدا کن (همان)، برادر من مجاهد (همان)، نامه ى 
فاطمه (همان)، پاسخ نامه ى فاطمه (همان)، مامان! من چرا بزرگ نمى شوم (از      مجموعه ى «قّصه هاى 
ريحانه خانم»)، روزى که فريادم را همسايه ها شنيدند (همان)، آدم وقتى حرف مى زند چه شکلى مى شود 
(همان) درخت قّصه ــ قمرى هاى قّصه (جايزه ى کتاب برگزيده از سوى هيأت داوران بزرگسال کانون 
پرورش فکرى کودکان و نوجوانان جايزه ى کتاب برگزيده از سوى هيأت داوران خردسال، ترجمه شده 
به زبان روسى در ترکمنستان)، عبدالرزاق پهلوان، آن که خيال بافت و آن که عمل کرد، حکايت کاسه اى 
آب خنک (از مجموعه ى «نوسازى حکايت هاى خوب قديم براى کودکان»)، حکايت دو درخت خرما 
نخستين  افتخار  بدهم؟ (ديپلم  هديه  کسى  کوچکم را به چه  سحر (همان)، قلب  تا  (همان)، آن شب که 
نمايشگاه تصويرگران کتاب کودک)، مثل پوالد باش پسرم؛ مثل پوالد (از مجموعه ى «ايران را عزيز 
بداريم»)، داستان سنگ و فلز و آهن (همان)، با من آشنا شد (همان)، با من دوست شو (همان)، هستم 
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اگر مى روم؛ گر نروم نيستم (همان)، راستى اگر نبود (همان)، کمياب و قيمتى اما … (همان)، مدرسه ى 
بزرگ ترى هم وجود دارد (همان)، گل آباد ديروز؛ گل آباد امروز (همان)، گل آباد امروز؛ گل آباد فردا 
(همان)، فرهنگ فراورده هاى فلزى ايران (همان)، هفت آموزگار مهربان (همان)، ما مسلمانان اين آب 
و خاکيم، قّصه ى سار و سيب، قّصه ى موش خودنما و شتر با صفا، با من بخوان تا ياد بگيرى، حاال 
ديگر مى خواهم فکر کنم، قّصه ى قاليچه ها ى شيرى، همه ى گربه هاى من (۱ و ۲)، ديدار با آرزو، از 
پنجره نگاه کن (ترجمه با همکارى احمد منصورى)، دوست کسى است که آدم را دوست دارد (همان)، 

آدم آهنى (همان)
تأليفات ديگر نادر ابراهيمى: خانه اى براى شب، آرش در قلمرو ترديد (يا: پاسخ ناپذير)، مصابا 
و رؤياهاى گاجرات، بار ديگر شهرى که دوست مى داشتم، هزارپاى سياه و قّصه هاى صحرا، افسانه ى 
باران، در سرزمين کوچک من، تضادهاى درونى، رونوشت بدون اصل، در حد توانستن (شعرگونه)، 
غزل داستان هاى سال بد، اين مشغله (زندگى نامه جلد اّول)، ابوالمشاغل (زندگى نامه، جلد دّوم)، فردا 
مشکل امروز نيست، لوازم نويسندگى (از مجموعه ى «ساختار و مبانى ادبّيات داستانى»)، مقدمه اى بر 
آرايش و پيرايش کتاب هاى کودکان، دور ايران در شش ساعت، چهل نامه ى کوتاه به همسرم، آتش بدون 
دود (داستان بلند هفت جلدى؛ دريافت جايزه به عنوان برگزيده ى ۲۰ سال پس از انقالب)، يک صعود 
باور نکردنى، تکثير تأسف انگيز پدربزرگ، مردى در تبعيد ابدى (براساس زندگى مالصدرا)، حکايت آن 
اژدها، بر جاده هاى آبى سرخ (داستان بلند ۱۰ جلدى، براساس زندگى ميرمهناى دوغابى)، صوفيانه ها 
و عارفانه ها (بخشى از «تاريخ تحليلى پنج هزار سال ادبّيات داستانى ايران»)، يک عاشقانه ى آرام، سه 
ديدار با مردى که از فراسوى باور ما مى آمد (داستان بلند سه جلدى، براساس زندگى امام خمينى (ره) 
مجموعه ى  (از  استهالل  براعت  و  ايران)  اسالمى  انقالب  فقيد  رهبر  و  سياستمدار  فيلسوف،  عارف، 
«ساختار و مبانى ادبّيات فارسى»)، طراحى حيوانات (طرح هاى کوثر احمدى، با گفتارى تحليلى، در باب 
مفاهيم و تعاريف «طرح» در هنرها)، الفبا (تحليل فلسفى ۵۰ طرح از على اکبر صادقى ــ نقاش)، مويه 
کن سرزمين محبوب (ترجمه با همکارى فريدون سالک) و پيش گفتار «کوچه هاى کوتاه» (مجموعه ى 
قّصه هاى کوتاه گروهى از شاگردان نادر ابراهيمى، دانش پژوهان نخستين دوره ى آموزشى «ساختار و 

مبانى ادبّيات داستانى»، با پيش گفتارى از نادر ابراهيمى).
وی پس از سال ها تالش در پهنه ی سينما و ادبيات، سرانجام در خردادماه سال ۱۳۸۷ چشم 

از جهان فرو بست. 
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اهداف آموزشى 
۱ــ آشنايى با واژه هاى جديد درسى و معانى و کاربرد آن ها 

۲ــ ايجاد نگرش مثبت نسبت به اهّمّيت تجربه در زندگى 
۳ــ پرورش مهارت خوانش صحيح شعر 

۴ــ آشنايى با آرايه هاى موجود در شعر مثل: ضرب المثل، تشبيه و … 
۵  ــ پرورش ذوق و استعداد و خّالقّيت ادبى 

۶ــ به کارگيرى آداب اخالقى پسنديده در زندگى روزمره 

روش هاى پيش نهادى تدريس 
تلفيقى (خطابى، تدريس اعضاى تيم، ايفاى نقش) 

نکات مهّم درس 
ــ قالب مثنوى: يکى از قالب هاى شعر فارسى است، شامل بيت هاى پياپى در يک وزن که 
هر بيت آن قافيه اى مستقل و جداگانه دارد و از آن جا که هر بيت داراى دو قافيه است، آن را مثنوى 
(منسوب به کلمه «مثنى» به معنى دو تا دوتا دوگانى مى نامند) تعداد بيت هاى مثنوى محدوديتى ندارد و 

بنا به دامنه ى مطلب مى تواند افزايش يابد. 
مثنوى در زبان فارسى، بهترين قالب براى سرودن منظومه هاى بلند و داستانى در موضوع هاى 

درس دوازدهم

علم زندگانی



١٣٦

متفاوت عشقى، تاريخى، حماسى (حماسه) و عرفانى (شعر عرفانى) است. 
از نخستين دوره ى پيدايش شعر فارسى، يعنى از اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم، شاعران 

ايرانى شروع به پرداختن منظومه هايى در قالب مثنوى و در موضوع هاى مختلف کردند. 
بيت هاى پراکنده اى که از شاهنامه ى مسعودى مروزى (اواخر قرن سوم) و کليله و دمنه ى رودکى 
(متوفى ۳۲۹ ق) باقى مانده است، نشانه ى قدمت کاربرد اين قالب شعرى در ميان شاعران فارسى زبان 
است. همين قديمى ترين نمونه ها نشان مى دهد که شاعران به سرودن مثنوى با مضمون هاى اخالقى و به 
صورت داستان و تمثيل و هم چنين مثنوى هايى با مضمون هاى حماسى توّجه داشته اند و سرمشق کار آن ها 

در سرودن اين هر دو نوع، کتاب ها و منابعى است که از دوران قبل از اسالم در دست بوده است. 
قباديانى  ناصرخسرو  روشنايى نامه ى  اسعدگرگانى (متوفى   ۴۴۶ق)،  فخر الّدين  رامين  و  ويس 
۵۳۵    ق) ،   منطق الطير  يا   ۵۲۵ (متوفـى  سنايى  بلخ  و کـارنامه ى  الحقيقه  حـديقه  ۴۸۱  ق)  (متوفى 
نظامى گنجوى  پنجگانه  منظومه هاى  ۶۹۱   ق)،  ـ    ۶۰۶ـ ) سعدى  ۶۱۸  ق)،بـوستان  ـ   ۵۴۰ ـ عـطار(
ـ  ۶۷۲   ق) نمونه هاى برجسته ى  ـ  ۶۱۹    ق) و باالخره مثنوى معروف جالل الدين محّمد مولوى (۶۰۴  ـ ( ۵۳۰  ـ

مثنوى سرايى در موضوع ها و مضمون هاى مختلف اند. 
عالوه بر منظومه ها، شاعران اغلب، قالب مثنوى را براى سرودن ساقى نامه (ساقى نامه ومغنى نامه)، 
حکايت هاى کوتاه يا بيان مضمون هاى مختلف عشقى، فلسفى و پند و اندرز به کار برده اند و نمونه هاى 

فراوان از اين نوع مثنوى هاى کوتاه را در ديوان بسيارى از شاعران فارسى زبان مى يابيم. 
ــ پسوند (ک): پسوند «ک» معانى گوناگون و کاربردهاى متفاوتى دارد، از جمله: 

۱ــ اندکى، تقليل، کمى، کوتاهى، مانند بهترک، ديرترک
۲ــ تحبيب، ترحم دلسوزى، دوستى و … مانند: بابک، طفلک، مامک، ساده دلک

۳ــ تحقير (بى ارزش نشان دادن) و توهين، و … مانند ُاشترک، شاعرک، روبهک، وزيرک 
۴ــ تصغير، کوچکى مانند: آدمک، کرمک، مرغک، پستانک 

۵  ــ چگونگى، حالت، کيفيت، وضع مانند نرمک 
۶  ــ شباهت (تشبيه، مشابهت) نسبت مانند: پشمک، پولک، سگک

(فرهنگ  وندهاى زبان فارسى از دکتر ضياء الدين هاجرى) 
ــ توضيح ترکيب «جوکنار»: «جوکنار» ترکيب اضافى مقلوب است که در اصل «کنار جو» 

بوده است. 
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ــ آرايه هاى موجود در شعر:
ــ مراعات نظير: آوردن واژه هايى از يک مجموعه است که با هم تناسب دارند. اين تناسب 

مى تواند از نظر جنس، نوع مکان، زمان، همراهى و … باشد. 
ــ اشتقاق: هم ريشگى دو يا چند کلمه است که سبب مى شود واج هاى آن ها يکسان باشد. تکرار 
اين واج هاى همانند بر موسيقى درونى سخن مى افزايند.جناس هاى هم ريشه اشتقاق نيز خواهند بود. 

گذشت از بامکى بر جوکنارى»  «پريد از شاخکى بر شاخسارى    
(در بيت باال بين شاخک و شاخسار هم مراعات نظير است و هم اشتقاق) 

ــ کنايه: پوشيده سخن گفتن است؛ درباره ى امرى، با بيان نشانه، نمونه يا دليل آن امر 
«فتاد از پاى، کرد از عجز فرياد      زشاخى مادرش آواز در داد»

(فتاد از پاى کنايه از ناتوانى است) 
هنوزت نوبت خواب است و آرام» «هنوزت نيست پاى برزن و بام   

(بين برزن و بام، مراعات نظير است) 
ــ جناس ناقص: جناس ناقص سه حالت دارد: 

*  جناس ناقص حرکتى: يکسانى دو يا چند واژه در صامت ها و اختالف آن ها در مصوت هاى 
کوتاه است؛ مانند (ُدرد و َدرد). 

*  جناس ناقص اختالفى: اختالف دو کلمه در حرف اّول، وسط و يا آخر است. 
مانند (کيش، ريش/ بازار، بيزار/ ياد، يار) 

*  جناس ناقص افزايشى:اختالف در تعداد حروف است، مانند (دوست، دست/ آرام، رام). 
«تو را توش هنر مى بايد اندوخت       حديث زندگى مى بايد آموخت» 

(بين «تو» و «توش» جناس ناقص افزايشى است). 
تشبيه: ادعاى همانندى بين دو چيز است و چهار رکن (پايه) دارد: 

* مشبه: چيزى يا کسى که قصد مانند کردن آن را داريم. 
* مشبهٌ به: چيزى يا کسى که مشبه به آن مانند مى شود. 

حرف  مى تواند  واژه  اين  است.  شباهت  پيوند  نشان دهنده ى  که  است  واژه اى  تشبيه:  ادات   *
فعل و … باشد. 

وجه شبه: ويژگى يا ويژگى هاى مشترک ميان مشبه و مشبهٌ به است. 
(وجه شبه معموًال بايد در مشبهٌ به، بارزتر و مشّخص تر باشد) 
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تو را آسودگى بايد مرا رنج»  «من اين جا چون نگهبانم توچون گنج  
(تشبيه مادر کبوتر به نگهبان و بّچه کبوتر به گنج، بين گنج و رنج جناس ناقص اختالفى است). 

مجاز: به کار رفتن واژه اى است در غيرمعنى حقيقى به شرط وجود عالقه و قرينه 
عالقه: پيوند و تناسبى است که ميان حقيقت و مجاز دارد اگر عالقه نباشد، مجازى هم نخواهد 

بود. 
قرينه: نشانه اى است که ذهن را از حقيقت باز مى دارد و بر دو نوع است: لفظى و معنوى. 
بيش تر قرينه ها لفظى اند و منظور از قرينه ى معنوى شرايط زمان و مکان است که نشان دهنده ى مجاز 

بودن واژه است. 
* رايج ترين عالقه ها عبارت اند از: 

ــ جزئيه: جزئى از يک چيز به جاى تمام آن چيز به کار مى رود. 
ــ کليه: تمام يک چيز به جاى جزئى از آن به کار مى رود. 

ــ محلّيه: محل چيزى به جاى خود آن چيز مى آيد. 
ــ سببيه: سبب چيزى جانشين خود آن چيز مى شود. 

ــ الزمّيه: چيزى به دليل همراهى هميشگى با چيزى به جاى آن به کار مى رود. 
ــ آليه: ابزارى جانشين کارى مى شود که با آن ابزار انجام مى شود. 

«عاليق نامحدودند و نبايد آن ها را در شمار خاصى محدود کنيم» 
«گه از ديوار سنگ آمد گه از در       گهم سرپنجه خونين شد گهى سر» 

(در و ديوار مجاز از افراد پشت در و ديوار است). 
استعاره ى مکنّيه (کنايى): مشبهى است که به همراه يکى از اجزا يا ويژگى هاى مشبهٌ به مى آيد. 
اين ويژگى «وجه شبه» يا يکى از «وجه شبه هاى» بين مشبه و مشبهٌ به است. اين جزء يا ويژگى مى تواند به 
مشبه اضافه گردد و يا به آن اسناد داده شود. در حالت اّول، يعنى، استعاره ى مکنيه ى که از اضافه شدن 
چيزى به مشبهٌ به دست آيد، همان است که در دستور زبان «اضافه ى استعارى» خوانده مى شود. استعاره ى 

مکنيه اى که «مشبه به» آن «انسان» باشد، «تشخيص» يا «انسان انگارى» نام دارد. 
مرا آموخت علم زندگانى»  «هجوم فتنه هاى آسمانى  

(هجوم فتنه ها استعاره ى مکنيه است). 
ضرب المثل: عباراتى که دربردارنده ى نکته يا لطيفه يا پندى است و در ميان مردم رايج مى شود. 

ز تو سعى و عمل بايد زمن پند» «نگردد شاخک بى بن برومند  
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(تمام بيت به ويژه مصراع اّول ضرب المثل (ارسال مثل) است) 
ــ پروين اعتصامى: او به سال ۱۲۸۵ هجرى شمسى در تبريز ديده به جهان گشود. تحصيالت 
ابتدايى را نزد پدر دانشمند خويش يوسف اعتصامى آشتيانى (اعتصام الملک) و آموزگاران خصوصى 
فراگرفت و به اين طريق با فارسى و عربى و ادبّيات اين دو زبان آشنايى کامل يافت، سپس براى آموختن 
زبان انگليسى، وارد کالج آمريکايى تهران شد و از آن جا گواهى نامه گرفت. وى از کودکى دلبستگى 
ويژه اى به شعر و ادبّيات نشان مى داد و در اين راه بهترين مشوق و مربى او پدر اديب و فاضلش بود که 
براى پرورش ذوق و استعداد وى، قطعات زيبا و لطيفى از نوشته هاى خارجى را به فارسى ترجمه مى کرد 
و به پروين مى داد تا آن ها را   به نظم فارسى درآورد. پروين از کودکى ــ در حدود سن هشت سالگى ــ 
شعر مى گفت و نخستين اشعارش را نيز در مجله ى بهار که به وسيله ى خود اعتصام الملک منتشر مى شد، 

چاپ مى کرد. ديوان پروين شامل ۶۵۰۰ بيت است. 
پروين در همه ى سفرهاى پدرش در داخل و خارج ايران، همراه وى بود. در مجالس درس و 
ـ تشکيل مى شد، شرکت  ـ که ميعادگاه ارباب فضل و دانش بودـ  بحث، و در مجامعى که در خانه ى پدرشـ 

مى کرد و حاضران را با قريحه ى سرشار و استعداد فراوان خود دچار حيرت مى ساخت. 
در تيرماه ۱۳۱۳ هجرى شمسى با پسرعموى خويش ازدواج کرد و چهار ماه بعد به خانه ى شوهر 
در کرمانشاه رفت اما بعد از دو ماه و نيم نزد پدر بازگشت و در مرداد ماه ۱۳۱۴ رسمًا از شوهرش جدا 
شد. پروين اين پيش آمد را که فرايند يک ازدواج نامتناسب بود، با متانت و خونسردى شگفت آورى، 

تحمل کرد و تا پايان عمر کوتاه خود از آن ماجرا سخنى بر زبان نياورد و شکايتى نکرد.
منابع 

۱ــ ديوان پروين اعتصامى 
دکتر عبدالحسين زرين کوب ۲ــ با کاروان حله  

دکتر سيروس شميسا  ۳ــ نگاهى تازه به بديع  
دکتر سيروس شميسا  ۴ــ انواع ادبى  

استاد جالل الدين همايى ۵  ــ صناعات ادبى  
دکتر ضياء الدين هاجرى  ۶  ــ فرهنگ وندهاى زبان فارسى  
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اهداف آموزشى 
۱ــ آشنايى با ارزش و اهميت دوره ى نوجوانى و جوانى و اغتنام فرصت

۲ــ نگرش مثبت نسبت به زندگى، آينده و توانايى هاى خويش 
۳ــ آشنايى با شيوه ها و مهارت هاى بهره گيرى از فرصت ها 

۴  ــ آشنايى با فعل امر و نهى و قالب رباعى 

اين درس در فصل اخالق و زندگى آمده است و زيبا زيستن و به کار بستن اخالق نيکو در زندگى 
مستلزم شناخت درست توانايى ها و امکانات است. از جمله ى مهم ترين اين امکانات زمان و فرصت هاى 
انسانى است. در اين درس دانش آموز مى آموزد که «زيستن و زندگى زيبا و اخالق پسند» تنها همان 

فرصت هايى است که با رفتارهاى زيبا و کارهاى بزرگ مى گذرد (متن درس). 

روش هاى پيش نهادى تدريس 
و  بحث  روش  تيم،  اعضاى  تدريس  روش  تيم،  کارآيى  روش  چون  روش هايى  با  را  درس  اين 

گفت وگو، روش پرسش و پاسخ و … مى توان تدريس کرد. 

نکات مهّم درس 
۱ــ چون درس در فصل اخالق و زندگى آمده است، بايد در جهت تحقق اهداف فصل، يعنى 

درس سيزدهم

زندگی همين لحظه هاست
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بهره گيرى از فرصت ها براى زندگى شاداب، متعالى و روبه رشد و فّعال و پرشور تبيين و تحليل شود. 
۲ــ متن درس، نثرى روان، ساده، تأثيرگذار و عميق دارد که با بهره گيرى از آيات و روايات و 

شعر، به القاى مفاهيم پرداخته است. 
۳ــ جمله ى نخستين درس از امام حسين (ع) است: يابن آدم انک انت ايام: اى فرزند آدم (اى 

انسان) تو مجموعه اى از روزها هستى. 
داستان اسکندر و سنگ مزارها را ياقوت حموى نيز ذکر کرده است. 

رباعى زيباى خيام  گويى همان شعر اميرمؤمنان على (ع) است که در قالب رباعى گنجانده شده 
است. 

ايشان فرموده است: 
ٰما ٰفاَت َمٰضى وٰما َسياتيک َفا ْين         ُقم َفاْغَتِنم ُفرَصَة َبيَن الَعَدمين 

آن چه فوت شد (زمان رفته)، گذشته است و زمانى که نيامده (آينده)، کجاست؟ برخيز و فرصت ميان 
دو عدم (گذشته و  آينده) را درياب (زمان حال را درياب). چون ممکن است از اين رباعى بهره گيرى هاى 

لذت طلبانه و خوش باشى شود، توضيحات روشنگرانه آمده است. 
۴  ــ در فرهنگ دينى ما نگاه با عبرت، تفّکر و تأّمل و ژرف نگرى در پديده ها توّجه شده است. 
در توصيف پيامبر (ص) گفته اند: «نظره عبره و سکوته فکره؛ نگاه پيامبر همراه با عبرت گرفتن بود و 

سکوت او همراه با انديشيدن». 
۵  ــ از دست دادن فرصت ها جز غصه و اندوه چيزى همراه ندارد. اين جمله ترجمه سخن على  (ع) 

است که مى فرمايد «اضاعُة الفرصِة ُغّصه» 
فانَْتِهزوا ُفرص  مّرالّسحاب  نهج البالغه که: «الفرصُه َتُمّر  اين جمله ى  ترجمه  آخرين جمله ى  و 

الخير» 
۶  ــ رباعى يا چارانه، سروده اى است چهارمصراعى که عنوان «رباعى» از همين ويژگى گرفته 
شده است. وزن رباعى را با عنوان مشهور «الحول  وال قوة اال بالٰلّه» يا مفعوُل مفاعيُل مفاعيُل َفَعل 
معلوم مى سازند. رباعى هاى قديم هر چهار مصراع با يک ديگر هم قافيه بوده اند اما در رباعى هاى جديد 

مصراع سوم هم قافيه نيست و تنها سه مصراع اّول، دّوم و چهارم با يک ديگر هم قافيه هستند. 
شده  استفاده  و …  فلسفى ، عارفانه   ،   عاشقانه  ،    اجتماعى  انديشه هاى  بيان  براى  رباعى  قالب  از 
است. مشهورترين رباعى گوى فارسى: خيام است.  سنايى،   عطار،    موالنا ، و حافظ نيز رباعيات فراوان 

دارند. 
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۷  ــ عباس اقبال آشتيانى در سال ۱۲۷۵ شمسى در آشتيان ديده به جهان گشود و تا چهارده 
سالگى را به نّجارى گذراند، سپس تحصيل را آغاز کرد. وى در دارالفنون با چهره هاى بزرگى چون 
سوربن  دانشگاه  در  نيز  مدت ها  شد.  آشنا  نفيسى  سعيد  و  ياسمى  رشيد  غالمرضا  بهار،  ملک الشعرا 
پاريس تدريس کرد و با عالمه محّمدقزوينى و متفکران اروپايى آشنا شد. پس از بازگشت از اروپا عضو 
فرهنگستان و استاد دانشگاه شد و مجله ى يادگار را منتشر کرد. اقبال آشتيانى بعدها به عنوان رايزن 
فرهنگى ايران در ترکيه مشغول کار شد و در سال ۱۳۲۸ يعنى در ۵۳ سالگى در همان جا درگذشت. 
پيکر وى به ايران منتقل و در آستان مبارک حضرت عبدالعظيم به خاک سپرده شد. از وى حدود شصت 

اثر هم چون تاريخ مغول، جزاير و بنادر خليج فارس، خاندان نوبختى و … باقى است. 
دويست مقاله از وى به جاى مانده است. نثر وى دقيق، عميق و استوار است. 

از  تصاويرى   ،CD نوارهاى  موضوع،  به  مرتبط  کتاب هاى  چون  کمکى  منابع  از  بهره گيرى  با 
رباعيات خيام، نهج البالغه و … مى توان تدريس را ژرفا و گسترش بخشيد. 

منابع کمکى
۱ــ نهج البالغه، على بن ابى طالب، ترجمه هاى فيض االسالم، دکتر سيدجعفر شهيدى 

۲ــ رباعيات خيام (چاپ هاى معتبر) 
۳ــ سير تحّول رباعى (دکتر سيروس شميسا) 

۴ــ خانه ام ابرى است (دکتر تقى پورنامداريان) 
نوشتن:

۳ــ شعر ابوسعيد ابى الخير در قالب رباعى است. ارتباط آن با درس عمدتًا در نخستين مصراع 
دريافتنى است. گذر عمر را به ابر نوبهارى تشبيه کرده است که زود مى آيد و مى بارد و محو مى شود و 
به عنوان قسمت پايان رباعى در روايات و سخن بزرگان فراوان توصيه شده است. اين سخن مشهور از 
پيامبر است که «خالط الناس مخالطه ان عشتم حنوا عليکم و ان متم بکواعليکم؛ با مردم چنان درآميز 

که اگر زنده بودى با تو بجوشند و مهربان باشند و اگر مردى بر تو بگريند» 
۴ــ ترجمه ى سخن على (ع) اين است که فرصت هم چون گذر ابر مى گذرد فرصت هاى خير را 

دريابيد (غنيمت بشماريد). 
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       شعرخوانى

 
نصر الّله مردانى: در فاصله ى سال هاى ۵۷ تا ۶۷ طرحى نو در شعر فارسى افکند که در دو 
محور درون مايه و ساختمان شعر قابل ارزيابى است. نصرالّله در شعر معاصر يک جهش بلند از متن 
تالش هاى پس از نيما بود که با درک روشنى از ضرورت همدلى و همزبانى موجى از استعدادها را به 

شاعرى برانگيخت و در ايجاد آن چه به او الهام شده بود، با خود همراه ساخت. 
ده سال پرتب و تاب و بى آرامش زندگى مردانى در تمام جغرافياى ايران گذشت و خانواده ى عزيز 
او بيش از همه مى دانند که در طول ده سال مردانى هيچ هفته اى را به طور کامل در ميان خانواده نبود. 
در اين سال ها مردانى هم شعر مى آفريد و هم شاعر. وى براى راه افتادن مجامع ادبى، کنگره هاى شعر، 
شب هاى شعر در دور افتاده ترين شهرها و روستاهاى کشور و در سال هاى دفاع مقدس، در مقدم ترين 
خطوط دفاع پيشگام مى شد و آن گاه تعدادى از استعدادهايى را که کشف کرده بود، با خود همراه مى کرد 
و به منقار عشق مى گرفت و از اين شهر به آن شهر مى رفت تا هم پيام انقالب را به همه برساند هم شعرى 

شايسته ى انقالب بنيان بگذارد و هم شاعرانى منطبق با پيام انقالب تربيت کند. 
۱ــ مردانى و انديشه ى ِواليى: عشق به اهل بيت (ع) از خصلت هاى وجودى مردانى بود که 
در شعر زندگى او تجلى روشنى داشت. اهل بيت در شعر مردانى مستقيم و غيرمستقيم حضور دارند؛ 
چه آن جا که مستقيمًا به وصف يا مرثيه ى خاندان عصمت و طهارت مى پردازد و چه آن جا که در ساير 
شعرهايش جلوه اى از زندگى و زمينه هاى الگويى انديشه و رفتار آنان را پشتوانه ى پيام فکرى، اخالقى 

و اجتماعى خود مى کند. 
به همين جهت رهبرى و واليت فقيه در ذهن و زبان مردانى جايگاهى ويژه داشت. به طورى که 
اين  به  نيز  را  خود  شاگردان  و  کرد  حرکت  رهبرى  سر  پشت  همواره  تاکنون  انقالب  قرن  ربع  طول  در 
عبادت مهم تشويق مى کرد. شاهد مدعا شعرهايى است که مردانى در وصف امام خمينى (ره) و مقام 
معّظم رهبرى سروده است و رفتار اجتماعى مردانى در طول اين سال ها، که بر همه ى کسانى که او را 

مى شناسند، مبين و مبرهن است. 
۲ــ مردانى و شعر انقالب: مردانى واژه هاى خود را از متن انقالب اسالمى برمى داشت. 

ک افک فا
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واژه هايى مثل شهيد، شهادت، حماسه، مبارزه، امام، رهبرى قيام، نور، خون و کلمات را به هم نشينى 
تازه در تولد مصراع ها و بيت هاى شعر واداشت. چنان چه در شعر او با زبانى متفاوت نسبت به آن چه 
قبل از پيروزى انقالب اسالمى در شعر ديديم مواجه بوديم. زبان متفاوت مردانى بعدها توسط نسل اّول 
و دّوم پرورش يافتگان شعر انقالب به سمت تعادل و تعامل در عناصر پيشرفت و شعر انقالب را به مرز 
تبديل شدن به يک سبک در ادامه ى سبک هاى شناخته شده ى شعر فارسى پيش برد. شعرى که در 
قالب غزل، مثنوى، رباعى، دوبيتى و چهارپاره نشان داده شده و نمونه هاى آن را در شعر مردانى و ساير 

شاعران شعر انقالب مى توان ديد. 
۳ــ مردانى و شاعران انقالب: آن چه به ارتباط مردانى و شاعران انقالب برمى گردد، در دو 
دهه قابل بررسى است. در نيمه ى اّول دهه ى اّول مردانى شاعر بزرگ سال تر از خود وهم سن و ساالن 
خود را در گوشه گوشه ى ايران پيدا کرد و به همراه آن ها جرگه شاعران انقالب را بنيان گذاشت. مردانى 
در نيمه ى دّوم دهه ى اّول پس از پيروزى انقالب اسالمى به سراغ نسل بعد از خود رفت و از ميان 
دانشجويان، طالب و در مواردى دانش آموزان استعدادهاى ادبى را يافت و در ايثارى وصف ناشدنى 
خود را وقف پرورش و رشد نسل جوان شعر انقالب کرد. بى ترديد حرکت هاى مردانى و شاعران جوان 
دانشجويى، شعر طّالب و شعر دانش آموزى را در قالب کنگره و جشنواره ها و  متأثر از مردانى شعر 
شب هاى شعر به وجود آورد که نصرالله مردانى در تمامى اين برنامه ها نقش ممتاز و پيش برنده داشت؛ 

اگرچه همواره از ديده شدن پرهيز داشته و کارهاى پيدا را به سايرين مى سپرد.
بهانه ى  به  ادبى  فعالّيت  سر  که  مجامعى  و  سازمان ها  به  را  پيش گفته  گروه هاى  شاعر  مردانى 
موضوعات ميهنى و دينى داشتند، معرفى مى کرد و برخى از آن ها را با خود به اين طرف و آن طرف کشور 
در سال هاى دفاع مقدس به جبهه نبرد مى برد تا هم در ميان رزمندگان شعر بخوانند و موجب تقوّيت 
روحّيه ى آن ها شوند و هم خود از دانشگاه دفاع مقدس درس بگيرند و در همان سال ها شعر عاشورايى 

به شکلى که امروز در ميان شاعران مرسوم است، توسط مردانى ترويج و پشتيبانى شد. 
۴ــ مردانى و دفاع مقدس: مردانى درخشان ترين دوره ى زندگى ادبى خود را به دفاع مقدس 
اختصاص داد؛ با رزمندگان از اين مرز و بوم دفاع کرد و با شهيدان تا ارتفاعات شهادت پروبال زد. 
مردانى هيجان استوار و معتقد به گسترش شعر دفاع مقدس قيام کرد و قيام نور را در «خون نامه ى خاک» 
متجلى ساخت و «سمند صاعقه» را براى اوج گيرى رزمندگان در عرصه ى دفاع مقدس روز به روز مهياتر 

ساخت و بر «ستيغ سخن» شعر متعهد زمانه ايستاد. 
۵  ــ مردانى و شعر فارسى: نصرالله مردانى شاعر زمانه ى خود بود و از شعر زمانه درکى 
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روشن و خاص داشت. او ادامه ى راه بزرگان شعر و ادب و زنده نگه داشتن شعر، ادب و زبان فارسى 
با  زبانى،  شعرى  هر  و  مى طلبد  را  شعرى  دوره اى  هر  که  باور  اين  با  اما  مى دانست  واجب  خود  بر  را 
توان خارق العاده خود قالب غزل، مثنوى و رباعى را جان ديگر بخشيد و دوبيتى پيوسته را از فضاى 
رخوتناک احساس هاى رمانتيک خارج ساخت؛ عشق و حماسه را به هم آميخت و عرفانى نو را در 

عرصه شعر و ادب فارسى بنيان گذاشت. 
۶  ــ مردانى و آرمان هاى اخالقى: مردانى که شيعه ى آگاه اهل بيت (ع) بود و در تمام زندگى 
خود بر مدار آموزه هاى اهل بيت (ع) حرکت کرد. شخصّيتش آن چه بود که در شعرش ديديم و شعرش 
همان بود که در شخصّيتش ديديم. هرکس پس از خواندن شعر مردانى، مردانى را مى ديد، به اين واقعيت 
اعتراف مى کرد. به جز اشعارى که در وصف اهل بيت، شهيدان و … سرود، حتى اشعار عاشقانه مردانى 

نيز اشعارى پاک، بى آاليش و مبتنى بر ارزش هاى اخالقى بود. 
نصرالله مردانى، در بيستم اسفندماه سال ۱۳۸۲ خورشيدى درگذشت. 

(نوشته ى «خليل عمرانى» منبع اينترنت) 
شعر «فرشته ى مهر» براى توصيف عظمت و ارجمندى مقام مادر مبتنى بر آموزه هاى دينى و برآمده 
از فرهنگ اسالمى است که شاعر آن را در قالب چهارپاره يا دوبيتى پيوسته سروده است. در بند نخست 
«ايمان و قرآن» و دربند دّوم «خورشيد و اميد» و دربند سوم «اذان و قرآن» و … قافيه قرار گرفته اند. 

درون مايه ى اين سروده بر حديث نبوى (ص) «الجّنُه تَحَت اقداِم االَمَّهات؛ بهشت زير گام هاى 
مادران است» استوار است و پيوستگى کاملى هم با عنوان فصل که مهرورزى و ادب است، دارد. 
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حکايت 
بستان العارفين 

«منتخب  رساله ی  دو  مجموعه ی  از  دّوم  رساله ی  تحفه المريدين»  و  «بستان العارفين 
رونق المجالس و بستان العارفين و تحفه المريدين» است. 

«بستان العارفين» رساله ای است بی آغاز و انجام و حاوی حکايت هايی مربوط به صوفيان 
(مانند ابايزيد بسطامی، سفيان ثوری، صالح سمرقندی، رابعه و …) 

رساله ی «بستان العارفين» مجموعًا ۱۷۴ صفحه است به قطع ُرقعی (تقريبًا ۱۱*۱۷ سانتی متر) 
و هر صفحه دارای ۱۷ سطر است. 

اصل اين رساله در کتاب خانه ی دانشگاه دولتی «برلين» آلمان است و نسخه ی عکس گرفته 
شده از آن، در کتاب خانه ی «اسعد افندی» ترکيه است. 

در اين رساله هيچ گونه تاريخی ديده نمی شود اما تصحيح کننده ی آن (آقاى دکتر احمدعلی 
رجايى) بـا توّجه به ضميمه بـودن اين رساله با رساله ی «رونق المجالس» احتمال می دهد که در قرن 

ششم هجرى قمری ــ يا اندکی پيش از آن ــ تحرير يافته است. (سال ۵۴۳ هجرى قمرى) 
که  می رسد  به نظر  «چنين  است:  نوشته  مجموعه  اين  مقدمه ی  در  رجايى  احمدعلی  دکتر 
رساله ی  اما  است  نگاشته  صاحبدل  و  قلم  شيرين  و  چربدست  مردی  را  المجالس»  «منتخب رونق 
ضميمه ی آن يعنی «بستان العارفين و تحفه المريدين» احتماًال به وسيله ى کاتبی کم سواد و بی دّقت 

نوشته شده است؛ زيرا آثار نوسازى و دستکارى در عبارات آن هويدا است.» 
مؤّلف هيچ کدام از اين دو رساله، تاکنون شناخته نشده اند اما آن چه مسّلم است در زمان سلطنت 
«عبدالحميد ثانی» (پادشاه عثمانی) در سيزدهم رمضان سال ۱۳۰۵ هجرى قمری در چاپ خانه ی مکه ی 

معظّمه به وسيله ی سّيدخليل بن سّيد  مصطفی (حافظ کتب حرم) به چاپ رسيده است. 
اين  مشابه  ديگرى  کتاب  کشور،  معتبر  کتاب خانه های  از  بعضی  در  که  است  ذکر  به  الزم 
توسط  هجرى  يازدهم  قرن  در  که  العابدين»  گلستان  و  العارفين  «بستان  نام  به  دارد،  وجود  کتاب 
«زين العابدين احمد شيروانی» تأليف شده است. اين کتاب حکايت هايى به نظم و نثر در باب اخالق 

و عرفان دارد. 
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اهداف آموزشى 
۱ــ آشنايى بيش تر و گسترده تر با مشاهير بزرگ دينى و مذهبى 

۲ــ آشنايى با مفاهيم اخالقى «تواضع» و نصيحت پذيرى 
۳ــ تقويت و تثبيت رفتارهاى پسنديده 

۴ــ آشنايى با جايگاه عاطفى رهبر 
۵  ــ تقوّيت توانايى اظهارنظر درباره ى پيام هاى درس 

۶ــ آشنايى با يکى از راه هاى ارتباط با ديگران «نامه نوشتن» 
۷  ــ آشنايى بيش تر با نشانه هاى اختصارى مثل (ع)، (ص) و … 

روش هاى پيش نهادى تدريس 
تيم  اعضاى  تدريس  و  پرسش  يک  طرح  تيم،  کارآيى  مثل  گوناگون  روش هاى  با  را  درس  اين 
مى توان آموزش داد. اگر اين درس به روش تدريس اعضاى تيم آموزش داده شود، مراحل زير اعمال 

خواهد شد: 
نام گذارى   ۳ ۱ ، ۲ و  شماره هاى  به  و  تقسيم  سه نفرى  گروه هاى  به  دانش آموزان  ابتدا  ۱ــ 

مى شوند. 
۲ــ درس را به سه قسمت تقسيم مى کنيم: 

الف) نصيحت امام (ره)
ب) شوق خواندن 

درس چهاردهم

نصيحت امام (ره)
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پ) دانش هاى زبانى و ادبى
۳ــ هر دانش آموز قسمت تعيين شده را مطالعه مى کند. 

۴ــ سپس شماره هاى ۱ ، ۲ و ۳ هريک گروه هاى جديدى را تشکيل مى دهند و راجع به مطالبى 
که خوانده اند، بحث و گفت وگو مى کنند، يعنى شماره هاى يک در يک گروه و شماره هاى دو در يک 

گروه و شماره هاى سه در گروه ديگر قرار مى گيرند. 
۵  ــ در مرحله ى بعد معّلم از دانش آموزان مى خواهد به گروه هاى اّول خود برگردند. 

۶  ــ به ترتيب هر فرد مطلبى را که خوانده است، براى ديگران توضيح مى دهد. 
۷ــ پس از توضيح هر دانش آموز، دانش آموزان گروه به بحث و گفت وگو مى پردازند. 

۸  ــ در آخرين مرحله معّلم از هر گروه يک نفر را انتخاب مى کند تا مفهوم کلى درس را بيان 
کند. 

۹ــ سپس به مرحله ى ارزش يابى مى رسد. سؤاالت يا به صورت کتبى در اختيار دانش آموزان 
قرار مى گيرد يا معّلم به صورت شفاهى براى کل کالس مطرح مى کند. اگر سؤاالت به صورت شفاهى 

مطرح شود، به صورت هاى زير مى توان عمل کرد. 
الف) افراد هر گروه ابتدا به صورت فردى به سؤال فکر مى کنند و پاسخ مى دهند. ب) افراد در 

گروه به بحث و گفت وگو مى پردازند، سپس يک نفر پاسخ را بيان مى کند. 
سؤاالت مطرح شده مى تواند همان «خودارزيابى» باشد. پاسخ ها ممکن است يکسان نباشد. 

نکات مهّم متن نصيحت امام (ره) 
از متن  نامه ى امام به مفاهيم ارزشمندى دست مى يابيم که به بعضى از آن ها اشاره مى شود: 

۱ــ عمل کردن به وظايف اسالمى 
۲ــ اخالق نيکو داشتن 

۳ــ شاد و با نشاط بودن «هنگام درس خواندن» 
۴ــ اطاعت از پدر و مادر 

۵  ــ غنيمت شمردن فرصت در جلب رضايت پدر و مادر 
۶  ــ احترام فراوان به معّلم 

۷  ــ مفيد بودن براى اسالم و جمهورى اسالمى و کشور 
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نکته هاى مهّم متن «شوق خواندن»
در اين متن به ويژگى هاى خاص عّالمه محّمد جعفرى در دوران کودکى و نوجوانى اشاره کرده 

است. 
۱ــ کنجکاو و دقيق بودن 

۲ــ نگريستن و انديشيدن به جلوه هاى طبيعت
۳ــ لذت بردن از دريافت زيبايى هاى جهان هستى 

۴ــ عالقه ى وافر به مدرسه، کالس و درس خواندن 
۵  ــ به آرامش رسيدن با زيارت حرم حضرت معصومه (س) 

در اشاره به نکته هاى درس مى توان به دانش آموزان کمک کرد و از آن ها خواست که به اين 
موارد اشاره کنند. 

دانش های زبانی و ادبی
نکته ى اّول: «نامه نوشتن»: اين قسمت را مى توان مبتنى بر روش روشن سازى طرز تلّقى 

آموزش داد. 
۱ــ با طرح يک پرسش: «در نوشتن نامه به چه نکاتى بايد توّجه کرد؟» پاسخ هاى دانش آموزان 

را بدون داورى بر تابلوى کالس مى نويسيم. 
۲ــ از دانش آموزان مى خواهيم پاسخ ها را درجه بندى کنند (با نظرخواهى شفاهى). 

تابلو  فهرست  به  را  درس  با  مرتبط  و  درست  تلّقى هاى  هدايت گر،  عنوان  به  يادگيرى  مدير  ۳ــ 
اضافه مى کند. 

۴  ــ پس از بحث و گفت وگو درباره ى تلّقى هاى مختلف، مطلب کتاب با شيوه ى صامت خوانى 
يا با صداى بلند توسط يک دانش آموز خوانده مى شود. 

۵  ــ به دانش آموزان در پايان درس، ۵ دقيقه فرصت داده مى شود تا خودارزيابى را بخوانند و 
پاسخ دهند. 

و  پرداخت  نوشتن  کتاب  از  تمرين  دو  يا  يک  به  مى توان  خواندن  کتاب  تدريس  با  هم زمان  ۶  ــ 
دانش آموزان را در پاسخ دادن به پرسش ها راهنمايى کرد. 
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اّطالعات کمکى
امام خمينى (ره): امام خمينى در سال ۱۲۸۱ (هـ.ش) در شهرستان خمين به دنيا آمد. در طول 
زندگانى ۸۷ ساله ى خود انقالبى برپا کرد که نه تنها سرنوشت ايران را به کلى تغيير داد؛ بلکه در همه ى 
کشورهاى اسالمى و همه ى جهان تأثير نهاد. پنج ماهه بود که پدرش، حاج آقا مصطفى به دست يکى از 
خان هاى زورگوى خمين به شهادت رسيد و از آن پس مادر مهربان و عمه ى گرامى اش سرپرستى او را 

به عهده گرفتند. در شش سالگى به مکتب رفت و در هفت سالگى توانست قرآن را ختم کند. 
روزها و ماه ها و سال ها گذشت. «روح اللّٰه» از کودکى به نوجوانى و از نوجوانى به جوانى رسيد. 
او که مقّدمات علوم را در زادگاه خود آموخته بود، براى تحصيل به اراک رفت تا علوم اسالمى را در 
حاج  آيت اللّٰه  خدمت  به  جوان  اراک «روح اللّٰه»  در  فراگيرد.  دانشمند  استادانى  از  بزرگ تر،  محيطى 
شيخ عبدالکريم حائرى يزدى رسيد و تقريبًا هم زمان با تأسيس اين حوزه ى علمّيه، در فاصله ى کمى از 
قم، در تهران، دولت استعمارگر انگلستان توانسته بود سلسله ى پادشاهى جديدى به نام سلسله ى پهلوى 

تأسيس کند و فرد بى سواد و زورگويى به نام رضاخان را به سلطنت برساند. 
از سال ۱۲۹۹ هجرى شمسى که رضاخان در ايران با يک کودتا به قدرت رسيد، تا سال ۱۳۵۷ 
که تاريخ پيروزى انقالب اسالمى است، نفوذ و دخالت دشمنان بيگانه در کشور ما روز به روز بيش تر 

شد. 
در اين سال ها، آيت  اللّٰه حاج آقا روح اللّٰه خمينى پس از تحصيل طوالنى در حوزه ى علميه ى قم، 
مجتهدى دانشمند شده بود که با گفتار و رفتار خود به ديگران درس دين دارى و اخالق مى داد. پس 
از آن که آيت اللّٰه بروجردى در سال ۱۳۴۰ درگذشت، بسيارى از علما و روحانيون، آيت اللّٰه خمينى 
مقابل  در  را  خود  سخت  و  آشکار  مبارزه ى   ۱۳۴۱ سال  در  امام (ره)  کردند.  انتخاب  مرجعيت  به  را 
طرفدارى و  با  مى دانستند،  خود  دل  حرف  را  ايشان  فرياد  که  ايران  مردم  کرد و  آغاز  بيگانگان  شاه و 
اطاعت از ايشان مخالفت خود را با حکومت سلطنتى نشان دادند. شاه در پانزدهم خرداد سال ۱۳۴۲ 
و  شيراز  قم،  تهران،  در  مردم  کرد.  زندانى  و  دستگير  را  ايران  اسالمى  نهضت  رهبر  آيت اللّٰه   خمينى، 
مشهد تظاهرات کردند اما مأموران شاه آن ها را به گلوله بستند و بسيارى در اين حادثه شهيد شدند. 
آيت اللّٰه   خمينى مّدتى بعد، از زندان آزاد شد اما دست از مبارزه برنداشت. حکومت شاه در روز سيزدهم 
آبان ۱۳۴۲ ايشان را ابتدا از ايران به ترکيه و بعدًا به شهر نجف در کشور عراق تبعيد کرد. آيت اللّٰه خمينى 
تا سال ۱۳۵۷ عالوه بر آن که در حوزه ى علمّيه نجف به تدريس و تأليف کتاب پرداخت، پرچم مبارزه با 
شاه و کشورهاى استعمارگر و مخصوصًا آمريکا را که از شاه حمايت مى کردند، برافراشته نگاه داشت. 
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در سال ۱۳۵۶، فرزند برومند ايشان حاج آقا مصطفى خمينى، در نجف به دست مأموران شاه 
به شهادت رسيد.  حکومت عراق به درخواست شاه اقامت امام خمينى را در آن کشور ممنوع کرد و 
ايشان ناچار به پاريس رفت و از آن جا نهضت مردم ايران را که در آن زمان به يک انقالب بزرگ مبدل 

شده بود، رهبرى کرد. 
مردم در پاييز و زمستان سال ۱۳۵۷ فداکارى بسيار کردند و سرانجام پس از آن که هزاران زن 
و مرد مسلمان     و    انقالبى به دست مزدوران شاه به شهادت رسيدند. انقالب اسالمى به پيروزى نزديک 
شد. شاه در دى ماه از ايران فرار کرد و امام خمينى  (ره) روز دوازدهم بهمن، پس از پانزده سال دورى 
از وطن با استقبال با شکوه و عظيم مردم به ميهن بازگشت. ده روز بعد، يعنى در بيست و دوم بهمن ماه 
۱۳۵۷، مردم ايران انقالب اسالمى خود را به رهبرى امام  خمينى  (ره) به پيروزى رساندند. نظام سلطنتى 

واژگون و جمهورى اسالمى ايران تأسيس شد. 
امام خمينى (ره) پس از پيروزى انقالب، بيش از ده سال رهبرى کشور را بر عهده داشت. ايشان 
بهره ها  نيز  اسالمی  عرفان  ادبيات و  فرهنگ و  سياسی،  از  فراوان  مشغله  های  اّمت و  رهبری  بر  افزون 
در  ايشان  کمال  و  فضل  عالی  مراتب  گويای  است  مانده  جای  بر  امام خمينی (ره)  از  که  داشت.آثاری 
اين پهنه است.   ديوان شعر امام نيز پس از رحلت ايشان منتشر شده است.   سرانجام در شب چهاردهم 
خرداد سال ۱۳۶۸ دار فانی را وداع گفت. او به اصالح اخالق و معنويت و زندگى اجتماعى و امور 

دنياى مردم اهمّيت بسيار مى داد. 
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اهداف آموزشى 
کالس ادبّيات

۱ــ آشنايى با نيما به عنوان پدر شعر نو 
۲ــ آشنايى با نظام وفا استاد و مشّوق نيما 

۳ــ آشنايى مختصر با ويکتورهوگو «به عنوان يکى از چهره هاى درخشان ادبيات 
جهان» 

۴ــ شناخت مختصر نظامى شاعر مشهور قرن ششم 
مرواريدى در صدف 

۱ــ آشنايى بيش تر با دوران کودکى و نوجوانى پروين اعتصامى 
۲ــ آشنايى ضمنى با شاعران برجسته ى ايران «فردوسى، مولوى، ناصرخسرو و 

محّمدحسين شهريار» 
۳ــ آشنايى با نمونه اى از شعر۱۲سالگى پروين 

۴ــ آشنايى با قالب شعرى قطعه 
زندگى حسابى 

۱ــ آشنايى با زندگى دانشمند بزرگ ايران «پروفسورحسابى» 
۲ــ آشنايى با ويژگى هاى اخالقى ارزشمند دکترحسابى 

۳ــ تقويت حس وطن دوستى و فرهنگ و ادب فارسى 
۴ــ تشويق به تالش و کوشش در راه استقالل کشور 

درس پانزدهم

کالس ادبّيات،مرواريدی در صدف،زندگی حسابی وفرزند انقالب
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۵  ــ تشويق به انجام واجبات دينى و انس با قرآن 
فرزند انقالب 

آشنايى با يکی از چهره های برجسته و موّفق علمی معاصر

روش هاى پيش نهادى تدريس 
روش «ايفاى نقش» (با تغييراتى جزئى) 

۱ــ معّلم مديريت اجرايى اين روش را به عهده دارد. در اصل اوست که کارگردان نمايش است. 
معّلم بايد ابتدا نقش هاى ايفاگران را تعيين کند (ايفاگران شاگردانى هستند که به طور داوطلب و يا انتخابى 

در برنامه شرکت مى کنند). 
۲ــ معّلم چهار دانش آموز را براى نقش هاى نيما، پروين اعتصامى، دکتر حسابى و دکتر سعيد 

کاظمى آشتيانى انتخاب مى کند. 
۳ــ شرايط و وسايل الزم براى اجراى نمايش بايد فراهم شود (وسايلى از قبيل لباس و يا گريم 

کردن ايفاگران قبل از اجرا)
۴ــ توضيح مختصر در مورد موضوع براى دانش آموزان توسط معّلم صورت مى گيرد.

حال  شرح  و  ويژگى ها  بيان  به  آن ها  زبان  از  درس  شخصّيت هاى  ترتيب  به  ايفاگران  ۵  ــ 
مى پردازند. 

تدريس اعضاى گروه 
مراحل اجرا 

۱ــ تقسيم دانش آموزان به گروه هاى ۴نفرى و نام گذارى هر گروه به نيما، پروين اعتصامى، دکتر 
حسابى، دکتر کاظمى آشتيانى 

۲ــ مطالعه ى فردى 
۳ــ پيوستن اعضاى تيم به همتاهاى خود در تيم هاى ۴نفرى و تبادل نظر در مورد قسمتى که 

بايد تدريس کند. 
۴ــ برگشتن اعضا به تيم خود و هر عضو به نوبت بخش مربوط به خود را تدريس مى کند. 

۵  ــ آزمونى که کل درس گرفته شود (اين آزمون از قبل آماده شده يا مى تواند پاسخ به سؤال هاى 
«خودارزيابى» باشد) و دانش آموزان جواب فردى خود را مى نويسند. 

۶  ــ سپس به بحث و بررسى سؤاالت براى رسيدن به پاسخ هاى مشترک تيمى مى پردازند. 



١٥٥

پاسخ سؤال ها در اختيار فراگيران قرار مى گيرد (معّلم پاسخ ها را يا به صورت شفاهى يا کتبى ارائه 
مى دهد.) و آنان آزمونشان را نمره مى دهند و نمرات فردى و معّدل نمرات فردى را محاسبه مى کنند. 

نهايى  ارزش يابى  و  يادگيرى  از  اطمينان  و  مطالب  جمع بندى  جهت  فراگيران  از  پايان  در  ۷ ــ 
پرسش هايى مى شود. 

اّطالعات کمکى
نيما يوشيج: على اسفنديارى (نيما يوشيج) در سال ۱۲۷۴ هـ.ش در يوش مازندران به دنيا 
آمد. نيما تا دوازده سالگى در آغوش طبيعت زيبا بود. تحصيالت اّوليه اش تحت همان شيوه ى قديمى 
و در مکتب خانه بود. خواندن و نوشتن را نزد روحانى ده آموخت. او در اين سن و سال به شهر آمد و 
دوره ى دبستان را در مدرسه ى حاج حسن رشديه به نام حيات جاويد آغاز کرد، سپس به مدرسه سن لويى 
رفت و زبان فرانسه را آموخت و اين باعث آشنايى او با ادبّيات اروپا شد. اين آشنايى تأثيرى ژرف در 
شعر نيما و به طور کلى در شعر معاصر گذاشت. در اين موقع وجود معّلمى به نام نظام وفا (که شاعر بود) 

تأثير زيادى بر نيما مى گذارد و او را تشويق به خواندن و سرودن شعر مى کند. 
افسانه نقطه ى آغاز شعر اوست و مشحون از احساساتش است. نيما در سال ۱۳۰۵ با عاليه 
جهانگير که از بستگان ميرزاجهانگيرخان صوراسرافيل بود، ازدواج کرد. در سال ۱۳۰۹ به آستارا 
عزيمت کرد و در آن جا مشغول تدريس شد. در سال ۱۳۱۱ به تهران مراجعت کرد و در سال ۱۳۱۸ 
به عضويت هيئت تحريريه ى «مجله ى موسيقى» انتخاب شد و در سال ۱۳۳۸ در تهران بدرود حيات 

گفت. 
اّولين شعرهاى نيما، پراکنده، گمنام و کامًال شخصى بود. اين اشعار بعدها به تشويق نظام وفا 
جدى تر تلقى مى شود و آثار خود را به نظر وى مى رساند؛ اشعارى که بيش تر به سبک خراسانى بود. 
فرصت بعدى و مهم تر ظهور نيما روزنامه ى قرن بيستم ميرزاده عشقى بود. روزنامه ى نوبهار جوالنگاه 

بعدى نيما است. 
براى نيما وزن تابع زبان شعر است و وزن را درشعر تأکيد مى کند و مى پذيرد. قافيه را زنگ مطلب 

مى داند و شعر بى قافيه را به منزله ى انسانى بى استخوان مى داند. 
بيانى کامًال نو و بديع ارائه  ناميد که نيما آن را در شکل و  نخستين شعرى  ققنوس را مى توان 

مى کند و با ارائه آن شعر نو فارسى متولد مى شود. 
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه ى جهان 
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آواره مانده از وزش بادهاى سرد 
بر شاخ خيزران، بنشسته است فرد 
برگرد او، به هر سرشاخى پرندگان 
او ناله هاى گمشده ترکيب مى کند 

از رشته هاى پاره ى صدها صداى دور…
«ققنوس» در واقع کنايه و اشارتى است به زندگى خود شاعر و شعر او. 

او نمى خواهد زندگى اش چون ديگران صرفًا در خوروخواب سپرى شود. 
نيما کار خويش را تا سال ۱۳۳۸ هـ.ش که ديده از جهان فروبست به نوعى مداوم و پويا ادامه 

داد. 
نظام وفا: استاد نظام وفا يکى از مشاهير و ادباى عصر حاضر ايران بود. 

اشعار نظام وفا دريايى از عاطفه و احساس و پاکدلى و نيک انديشى موج مى زند و بوى صفا و 
محّبت از آن استشمام مى شود. 

مثنوى  دوستانه» و  نامه هاى  مشاهدات و  شامل  اروپا،  سفر  کتاب هاى «يادگار  وفا  نظام  آثار  از 
«حبيب و رباب» و مجموعه نظم و نثر «پيوندهاى دل» و نمايشنامه هاى ستاره و فروغ و … به چاپ رسيده 

و کليات ديوان اشعارش بالغ بر پانزده هزار بيت است. 
نظام وفا فرزند مرحوم ميرزا محمود امام جمعه کاشان است. وى در سال «۱۲۶۶هـ .ش» در 
بيدگل کاشان متولد شده و از شش سالگى گاه از پدر و گاه از مادر درس آموخت. تحصيالت خود را 
در کاشان به پايان برد. از آغاز جوانى در کوشش هاى آزادى خواهى آن زمان همگامى داشته است. 
علوم ادبى و تا سرحد استادى تحصيل کرده و مدتى نيز به تحصيل طب و فلسفه پرداخته و مدتى پس از 

اقامت در تهران سال ها در مدارس دولتى ادبّيات فارسى را تدريس کرده است. 
استاد نظام وفا به خاندان عصمت و طهارت عالقه مند بود و به همين لحاظ اشعارى در مدح و 
رثاى آل محّمد (ص) سروده است. از جمله در مثنوى «افالک عشق» واقعه شهادت على اکبر (ع) فرزند 

امام حسين را به نظم کشيده: 
آمد و بوسيد خاک پاى شاه با جمالى برتر از خورشيد و ماه   

نيستم در دل دگر تا بندگى… گفت من سير آمدم از زندگى   
وى اصوًال شاعر غزل سرا است. حتى اشعار ديگر او هم از قصايد و مثنوى ها و وطنيه ها در 
حقيقت نوعى غزل زنده و زيباست. بزرگ ترين امتياز شعر او شايد همان زبان ساده و زيبا و بى تکلف 
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اوست که هيچ گونه آب و رنگى اضافى ندارد. استاد نظام وفا روز پنج شنبه اّول بهمن ۱۳۴۳ هـ.ش به 
سکته ى مغزى درگذشت. 

به  معروف  يونس  جنگل):  قيام  رهبر  و  مشروطّيت  مجاهدان  (از  ميرزاکوچک خان 
ميرزاکوچک خان فرزند ميرزا بزرگ از مردم رشت و ساکن استادسرا بود. در سال ۱۲۹۸ هـ.ق ديده 
به جهان گشود. در اوايل کودکى و جوانى در صالح آباد رشت و مدرسه ى جامع و مدرسه ى محموديه 
تهران صرف و نحو و مقّدمات علوم دينى را فراگرفت اما حوادث و انقالبات کشور مسير افکارش را 

تغيير داد و به صف مجاهدان مشروطيت پيوست. 
او ضد تجاوزات و بيدادگرى هاى روسيه فّعالّيت مى کرد. در جنگل هاى شمال به مبارزه بر ضد 
نفوذ بيگانگان پرداخت. سرانجام پس از يک سلسله مبارزات که مدت ۷ سال به طول انجاميد نهضت، 

جنگل با مرگ وى خاتمه يافت (۱۳۰۰ هـ.ش). 
مرحوم دهخدا در يادداشت هاى خود مى نويسد: «ميرزاکوچک خان از مجاهدين گيالن بود که با 
ميرزاکريم خان و سردار محى الدين براى بيرون کردن محّمد على شاه به تهران آمد. او سربازى بى نهايت 

شجاع بوده در نهايت درجه معتقد به دين اسالم و به همان حد وطن پرست بود. 
نماز و روزه ى او هيچ وقت ترک نمى شد، قانع و بى طمع بود، هميشه متفّکر بود و بسيار کم تکّلم 

مى کرد. همه ى کارها را با استخاره ى قرآن مى کرد…»
سعيد کاظمى آشتيانى: دکتر سعيد کاظمى آشتيانى، اّول فروردين ۱۳۴۰ در تهران چشم به 
جهان گشود. وى پس از دوران متوسطه در رشته ى فيزيوتراپى وارد دانشگاه علوم پزشکى ايران شد 

و در همين دانشگاه موفق به کسب مدرک کارشناسى ارشد شد. 
دکتر کاظمى در ادامه ى تحصيل خود در  تاريخ ۷۶/۱۲/۲۴ موفق به کسب مدرک دکترى در 

رشته ى علوم تشريحى از دانشگاه تربيت مدرس شد. 
در  و  شد  دانشگاهى  جهاد  وارد  دانشجويى  دوران  گذراندن  با  هم زمان   ۱۳۶۳/۸/۱۰ در  وى 
۱۳۷۱/۸/۳۰ با حکم رئيس جهاد دانشگاهى، به عنوان رئيس جهاد دانشگاهى واحد علوم پزشکى ايران 

منصوب شد. هم چنين در سال ۱۳۷۶ به عنوان مشاور رئيس جهاد دانشگاهى نيز منصوب شد. 
دکتر کاظمى پس از پى گيرى و تالش فراوان درخصوص راه اندازى مؤسسه ى رويان نهايتًا موفق 
به راه اندازى اين مرکز شد و در تاريخ ۱۳۷۷/۸/۲۳ با حکم دکتر منتظرى رئيس جهاد دانشگاهى و با 

حفظ سمت به عنوان رئيس پژوهشکده ى رويان جهاد دانشگاهى منصوب شد. 
وى عالوه بر مسئوليت هاى فوق، مهم ترين فّعالّيتش در زمينه ى توليد و تکثير و انجماد سلول هاى 
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بنيادى جنينى بوده است. 
از جمله تالش هاى دکتر کاظمى مى توان به راه اندازى و برگزارى شش دوره جشنواره ى بين المللى 
رويان، توسعه ى تحقيقات در زمينه ى بارورى و نابارورى، شبيه سازى، برگزارى دو دوره جشنواره ى 

آسيايى بهداشت خانواده و ده ها فّعالّيت ارزنده ى علمى ديگر را نام برد. 
وى در سال ۱۳۸۴ به دليل تالش هاى فراوان در زمينه ى تحقيقات سلول هاى بنيادى جنينى به 
عنوان يکى از چهره هاى ماندگار کشور معرفى شد و در سال ۱۳۸۴ نيز در يازدهمين جشنواره تحقيقات 

علوم پزشکى رازى از رئيس جمهور تنديس رازى را دريافت کرد. 

منابع کمکى
۱ــ سردار جنگل، تأليف ابراهيم فخرايى 

۲ــ تاريخ مفصل ايران، تأليف سرپرسى سايکس
۳ــ تاريخ احزاب سياسى، (٣ جلد) تأليف محّمدتقى بهار 

۴ــ شرح زندگانی من (تاريخ ادارى و اجتماعى قاجاريه)، تأليف عبدالّله مستوفى
۵  ــ بنياد سربلندی (  يادنامه ی دکتر آشتيانی)  ،  چاپ جهاد دانشگاهی ،۱۳۸۴ 
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اهداف آموزشى 
۱ــ آشنايى بيش تر با چهره هاى مشهور سياسى و مذهبى ايران؛ «شهيد محّمدعلى 

رجايى» و «شهيد مصطفى چمران» 
چون:  بزرگوار  شهيدان  اخـالقى  خصوصيات  بيش تر  شناخت  و  آشنايى  ۲ــ 

دکتر  بهشتى، دکتر چمران و … 
۳ــ آشنايى با نمونه هايى از نثر معاصر 

و  مذهبى  بزرگ  شخصّيت هاى  مطالعه ى  منظور  به  تشويق  و  عالقه  تقوّيت  ۴ــ 
علمى 

۵  ــ شناخت و تشخيص فعل ماضى از فعل مضارع 
۶  ــ شناخت  بيش تر اجزاى جمله «نهاد، مسند، فعل» 

۷  ــ تقوّيت مهارت خالصه نويسى

روش هاى پيش نهادى تدريس 
۱ــ صامت خوانى 

۲ــ تدريس اعضاى تيم 
۳ــ کارآيى تيم 

۴ــ ايفاى نقش 
۵  ــ روشن سازى طرز تلقى 

درس شانزدهم

عهد و پيمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی و گرمای محّبت
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اّطالعات كمكى
شهيد رجايى: در سال ۱۳۱۲ در قزوين در خانواده اى مذهبى متولد شد. چهار سال بيش تر 
زندگى را  اداره ى  مسئوليت  سيزده ساله ى آن ها  برادر  مادر و  داد و  دست  پدر خود را از  نداشت که 
به عهده گرفتند. برادرش نيز از همان سيزده سالگى به همراه مادرش براى مخارج زندگى کار مى کرد. با 
تمام مشکالت دوره  ابتدايى را به پايان رساند و در بازار قزوين در مغازه ى دايى خود به شاگردى مشغول 

شد. در ۱۴ سالگى قزوين را ترک کرد و به تهران نزد برادر خود آمد. 
نوجوانان  رهبرى  سوگوارى،  ايام  در  و  بود  شده  شناخته  مذهبى  نوجوانى  عنوان  به  قزوين  در 
محله را به عهده داشت. در طول همين مدت و با وجود مشکالت اقتصادى فراوان موفق به اخذ ديپلم 
در رشته ى رياضى شد. سپس به کار معّلمى پرداخت. شهيد رجايى همراه تالش براى اداره ى زندگى، 
به مبارزه ى سياسى هم مى پرداخت و از روحانيون مبارزى مثل آيت الّله طالقانى درس ها آموخت. اين 
مبارز طعم تلخ زندان را چشيد و سخت ترين شکنجه ها را تحمل کرد. با همه ى گرفتارى ها موفق به 
گرفتن درجه ى ليسانس در رشته ى رياضى و فوق ليسانس در رشته ى آمار شد و در دبيرستان ها به تدريس 
رياضى پرداخت. او سال ها بعد صدايش را به عنوان صداى اعتراض ملت ايران نسبت به ظلم و ستم در 

تاريخ ۵۹/۷/۲۶ از جايگاه مجمع عمومى سازمان ملل متحد به گوش جهانيان رساند. 
شده  ستم  وى  به  که  کس  آن  از  مگر  ندارد،  دوست  بدگويى  به  را  صدا  کردن  بلند  «خداوند 

باشد». 
محّمدعلى رجايى پيش از رسيدن به نخست وزيرى در مقام وزارت آموزش و پرورش و سپس در 
جايگاه نمايندگى ملت ايران در مجلس شوراى اسالمى خدمت کرد. او در ديندارى و نظم و انضباط 

نمونه بود. تقوا و ايمان او به خدا و شکيبايى اش باعث موفقيت و افتخارش شد. 
خداجوى  و  پاک  سرشت  و  مردم  پشتيبانى  و  خداوند  يارى  با  بى آاليش  و  ساده  معّلم  رجايى 
خويش در راه ايمان و عقيده مبارزه کرد و سرانجام در هشتم شهريور ۱۳۶۴ در کنار دوست و هم سنگر 

ديرينه اش، دکتر محّمدجواد باهنر به شهادت رسيد. 
را  خود  تحصيالت  مصطفى  آمد.  دنيا  به  تهران  در   ۱۳۱۱ سال  در  چمران:  مصطفى  دکتر 
در مدرسه ى انتصاريه، نزديک پامنار آغاز کرد و در دارالفنون و البرز دوران متوسطه را گذراند. در 
دانشکده ى فنى ادامه تحصيل داد و در سال ۱۳۳۶ در رشته ى الکترومکانيک فارغ التحصيل شد و يک 
سال به تدريس در دانشکده ى فنى پرداخت. در سال ۱۳۳۷ با استفاده از بورس تحصيلى دانشجويان 
دکتراى  کاليفرنيا موفق به اخذ  برکلى  دانشگاه  تحقيقات علمى از  اعزام شد و پس از  آمريکا  ممتاز به 
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الکترونيک و فيزيک پالسما گرديد. 
مصطفى از پانزده سالگى در درس تفسير قرآن آيت اللّٰه طالقانى در مسجد هدايت و در درس فلسفه 
و منطق استاد مرتضى مطهرى و بعضى استادان ديگر شرکت مى کرد. وى از اّولين اعضاى انجمن اسالمى 
دانشجويان دانشگاه تهران بود. در مبارزات سياسى دوران دکتر محّمد مصدق از مجلس چهاردهم تا 
ملى شدن صنعت نفت شرکت داشت.بعد از کودتاى ۲۸مرداد ۱۳۳۲ تا زمان مهاجرت از ايران به مبارزه 
پرداخت. در آمريکا با همکارى بعضى از دوستانش، براى اّولين بار انجمن اسالمى دانشجويان آمريکا 
راپايه ريزى کرد. از مؤسسان انجمن دانشجويان ايرانى در کاليفرنيا و فّعاالن انجمن ايرانى در آمريکا به 

شمار مى رفت که به دليل اين فّعالّيت هاى سياسى، بورس تحصيلى اش از سوى دولت قطع شد. 
پس از قيام پانزده خرداد سال ۱۳۴۲ رهسپار مصر شد و مدت دو سال در زمان عبدالناصر، در 
مصر دوره هاى چريکى پارتيزانى را آموخت و سپس مسئوليت تعليم چريکى مبارزان ايرانى به عهده ى 
او واگذار شد. بعد از فوت جمال عبدالناصر به ايجاد پايگاهى مستقل براى تعليم مبارزان ايرانى در 
لبنان پرداخت. او به کمک امام موسى صدر رهبر شيعيان لبنان، سازمان «امل» را پى ريزى نمود. دکتر 

چمران با پيروزى انقالب اسالمى ايران بعد از ۲۳ سال به ايران بازگشت. 
تربيت اّولين گروه هاى پاسداران انقالب در سعدآباد از جمله نخستين فّعالّيت هاى وى بود. سپس 
در شغل معاونت نخست وزير در امور انقالب به فعالّيت ادامه داد.از طرف امام خمينى (ره) به وزارت 
دفاع منصوب گرديد. دکتر چمران در اّولين دور انتخابات مجلس شوراى اسالمى از سوى مردم تهران 
به نمايندگى انتخاب شد. او با کمک گروهى از رزمندگان ستاد جنگ هاى نامنظم را در اهواز تشکيل 
برنامه هاى چمران بود که به کمک آن، جاده هاى  مهندسى براى اين استان يکى از  داد. ايجاد واحد 
نظامى نقاط مختلف ساخته شد و با نصب پمپ هاى آب کنار رود کارون و احداث يک کانال به طول 
حدود بيست کيلومتر و عرض يک صد متر در مدتى حدود يک ماه، آب کارون را به طرف تانک هاى 
دشمن روانه ساخت که مجبور شدند چند کيلومتر عقب نشينى کنند و سدى مقابل خود بسازند و با اين 
عمل فکر تسخير اهواز را براى هميشه از سر به دور برند. يکى از کارهاى مهم چمران از همان روزهاى 
اّول، ايجاد هماهنگى بين ارتش، سپاه پاسداران و نيروهاى داوطلب بود. دکتر چمران برنامه ى عملياتى 

مشترک از جانب جاده ى اهواز ــ سوسنگرد براى يورش به سوسنگرد را سازماندهى نمود. 
در جريان اين حمله از دو قسمت پاى چپ زخمى شد ولى پس از آزادسازى شهر سوسنگرد 
در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ در دهالويه به شهادت رسيد. از دکتر مصطفى چمران دست نوشته هايى برجاى 

مانده است. 
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کيومرث صابرى: طنزپرداز معاصر در هفتم شهريور ۱۳۲۰ زمان حضور ارتش متفقين جنگ 
دوم جهانى در ايران، در فومن ــ يکى از شهرهاى استان گيالن ــ به دنيا آمد. 

صابرى تحصيالت دبستانى خود را در شهر فومن گذراند. بعد از اتمام دوره ى دبيرستان در ۱۶ 
سالگى در امتحان ورودى دانشسراى کشاورزى سارى که از شهرستان فومن فقط يک نفر را مى پذيرفت، 
قبول شد، و دو سال در آن جا که شبانه روزى هم بود، تحصيل کرد و پس از قبولى در امتحانات در سن 

۱۸ سالگى (۱۳۳۸) به عنوان معّلم يک دبستان روستايى از توابع صومعه سرا رفت.
در۲۰سالگى  (۱۳۴۰) در رشته ى ادبى به طور متفرقه امتحان داد و ديپلم گرفت. همان سال در 
کنکور رشته ى سياسى حقوق تهران پذيرفته شد و هم زمان با تدريس در دبستان و دبيرستان به تحصيل 
مذکور  دانشکده ى  از  را  خود  سياسى  حقوق  ليسانس  توانست  سال   ۴ از  پس  حال  اين  با  پرداخت. 

دريافت کند. 
دبيرستان بود، براى درج در  صابرى اّولين شعرش را در ۱۴ سالگى هنگامى که کالس ششم 

روزنامه ى ديوارى مدرسه شان سرود که يک غزل ۸  بيتى با عنوان يتيم بود. 
در سال ۱۳۴۰ در تظاهرات دانشجويى شرکت کرد و مضروب و دستگير شد. او شعرى به طنز 

و سياسى سرود و با امضاى گردن شکسته ى فومنى براى مجله ی طنز توفيق ارسال کرد. 
پس از چاپ اين شعر در چند شماره ى بعد توفيق، صابرى به طنزنويسى کشيده شد. در سال 
۱۳۴۵ با کمک حسين توفيق به تهران منتقل شد و در يکى از دبيرستان هاى تهران به تدريس پرداخت. 

او عصرها همکار ثابت توفيق بود و پس از مدتى کوتاه به معاونت حسين توفيق رسيد. 
صابرى بعدها در هنرستان صنعتى کارآموز تهران با محمدعلى رجايى آشنا شد. اين آشنايى به 

دوستى صميمانه ى اين دو انجاميد و تا زمان شهادت محمدعلى رجايى (۱۳۶۰/۶/۸) ادامه يافت. 
«برداشتى از فرمان حضرت على (ع) به مالک اشتر» عنوان پايان نامه ى مقطع ليسانس صابرى بود 

و به پيشنهاد شهيد رجايى به صورت کتابى درآمد. 
صابرى در سال ۱۳۵۷ موفق به اخذ فوق ليسانس ادبّيات تطبيقى از دانشگاه تهران شد. پس از 
انقالب در زمان نخست وزيرى شهيدرجايى به مقام مشاورت فرهنگى و مطبوعاتى نخست وزير منصوب 
شد و تا زمان شهادت رجايى در اين سمت باقى ماند و هنگام رياست جمهورى آيت الّله خامنه اى در 

همان سمت ابقا شد. 
به تدريج از مشاغل سياسى کناره گرفت و ُبعد فرهنگى کار خود را وسعت بخشيد. 

او مسئولّيت مجله ى رشد ادب فارسى را نيز برعهده داشت و گه گاه مطالبى براى روزنامه اّطالعات 
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مى نوشت. او مدت ها طرح ايجاد يک ستون طنز سياسى را در خاطر داشت. 
وى مّدتى روى طرح ستون طنز خود کار کرد و از ميان چند عنوان نام «دو کلمه حرف حساب» 
برگزيد و اسم مستعار گل آقا را براى خود انتخاب کرد. با گذشت مدت کوتاهى از آغاز انتشار دو کلمه 
حرف حساب، مهم ترين منتقد حکومت در داخل کشور مطرح شد. او در آبان سال ۱۳۶۹ با گرفتن 
امتياز هفته نامه ى گل آقا، اّولين شماره هفته نامه گل آقا را منتشر کرد. استقبال مردم از اين مجله غيرقابل 

تصّور بود. 
دريافت  شد و به  مقام اّول  حائز    (۱۳۷۱ در (ارديبهشت  مطبوعات  نمايشگاه  در اّولين  گل آقا 

جايزه ى اّول نمايشگاه مطبوعات (لوح بلورين و تقديرنامه) مفتخر گرديد. 
کيومرث صابرى توانست با سرمايه گذارى روى جوانان نسل آينده ى طنز کشور را تربيت کند. 
حافظانه،  رندى  ايجاز،  تدّين،  ادب،  انصاف،  شفّقت،  تجاهل،  انتقاد  از  است  آميزه اى  گل آقايى،  طنز 

اميدبخشى و شادى آفرينى. 
صابرى در آبان ۱۳۸۱ هم زمان با آغاز سيزدهمين سال انتشار مجله گل آقا، انتشار آن را متوقف 

ساخت. 
گل آقاى ملت ايران سرانجام درصبح جمعه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۳ پس از طى يک دوره بيمارى 

زندگى را بدرود گفت. 
آثارى که تا به حال از صابرى منتشر شده، عبارت اند از: 

۱ــ برداشتى از فرمان حضرت على (ع) به مالک اشتر
۲ــ تحليل داستان ضّحاک و کاوه آهنگر 

۳ــ مکاتبات شهيد رجايى و بنى صدر 
۴ــ گزيده دو کلمه حرف حساب جلد ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴

ستارخان «سردار ملى»: ستارخان پسر حاجى قراچه داغى يکى از دو مدافع مشهور تبريز در 
مقابل قشون عظيم محّمدعلى شاه قاجار است. در مدت ۱۱ ماه (۱۳۲۶) وى رئيس مجاهدان تبريز و 
ارامنه و قفقازى ها بود و مقاومت شديد اهالى تبريز در مقابل سى و پنج الى چهل هزار قشون دولتى تحت 
راهنمايى او صورت مى گرفت. شهرت او از داخل به خارج ايران سرايت کرد و در غالب جرايد اروپا 
و آمريکا هرروز نام ستارخان در صفحه ى اّول روزنامه ها چاپ مى شد. او بارزترين نمونه ى شجاعت، 
و  مبارزات  از  پس  باالخره  مى شود.  محسوب  ايرانى  نژاد  وطن پرستى  و  مردانگى  مردى،  دالورى، 
رشادت هاى بى نظير در سال ۱۳۳۲ هـ.ش درگذشت و در جوار بقعه ى حضرت عبدالعظيم به خاک 
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سپرده شد. 
رئيس على دلوارى: رئيس على دلوارى از مشروطه خواهان جنوب ايران است که در سال 
مبارزان  صفوف  به  سالگى   ۲۵ در  گشود.  جهان  به  ديده  تنگستان  دلوار  روستاى  در  هـ .ق   ۱۲۹۹
مشروطه خواه جنوب ايران پيوست و همکارى نزديکى را با محافل انقالبى و عناصر مشروطه طلب ايران 
آغاز کرد. با کودتاى ضدانقالبى لياخوف روسى عليه مشروطه خواهان در ۱۳۲۶ هـ.ق و بمباران مجلس 
شوراى ملى و استقرار ديکتاتورى محّمد على شاه قاجار، رئيس على به همراه سيد مرتضى علم الهدى 
به مبارزه عليه استبداد صغير پرداخت. در سال ۱۳۲۶ هـ.ق با کمک تفنگ چى تنگستان بوشهر را از 
عناصر مستبد وابسته به دربار محّمدعلى شاه پاک کرد و اداره گمرک و انتظامات و ديگر ادارات را 
تسخير کرد. اين کار دليران تنگستان بر انگليسى ها که اداره ى گمرک را در اجاره داشتند، گران آمد و 
آنان براى تضعيف مشروطه خواهان و استمرار سلطه بر حيات اقتصادى و سياسى جنوب ايران به جنگ 

با دليران تنگستانى پرداختند و در اين راه از ديگر خوانين جنوب ايران يارى جستند. 
جنگ ميان رئيس على و دليران تنگستان از يک سو و انگليسى ها و خوانين متحد آنان از سوى 
ديگر به طور پياپى و پراکنده تا شوال ۱۳۳۳ هـ.ق ادامه يافت و انگليسى ها نتوانستند بر رئيس على و 
يارانش تفوق يابند، تا اين که در گيرودار حمله ى انگليسى ها به بوشهر در شب ۲۳ شوال ۱۳۳۳ (سوم 
شبيخون به قواى  تنگک صفر قصد  نام  محلى به  در  رئيس على  هنگامى که  ميالدى)   ۱۹۱۵ سپتامبر 
انگليسى ها را داشت، از پشت مورد هدف گلوله ى يکى از همراهان خائن قرار گرفت و در دم به شهادت 
رسيد. وى هنگام شهادت حدود ۳۴ سال داشت. مبارزات رئيس على دلوارى برگ زرين ديگرى در 

تاريخ مقاومت دلير مردان ايران در مبارزه با استعمار است. 
نوشتن:

٢ــ جدول زير را کامل کنيد.

 
 نهاد

گزاره     
فعل مسند 

بودمعّلمى متواضع شهيدرجايى 
شدخوشحال مصطفى 
استسردامروز 
  بودسردتر از خانه    خيابان
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توّجه: واژه ی   «خيلى» در جمله ی سوم از نظر دستورى در اين جمله قيد است. 
۵  ــ حّل جدول: 

۱ــ ماضى 
۲ــ ضمير 
۳ــ يواش 

۴ــ مو 
۵  ــ يا 

۶  ــ منظّم يا دقيق (با توّجه به اين که پاسخ سؤال، ارتباطى به سؤال هاى ديگر ندارد هردو مى تواند 
درست باشد). 

۷  ــ آرش 
۸  ــ َدم 

۹ــ بعيد 
۱۰ــ بدر 
۱۱ــ دور 
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روان خوانى

«مرخصى» داستان کوتاهى است که با چاشنى طنز به شيوه ى روايت اّول شخص مفرد نوشته 
شده است.

موضوع اين داستان نمايش بى تابى ها و شور و بى قرارى شوق انگيز نوجوان بسيجى است براى 
بازگشت به جبهه هاى نبرد حق عليه باطل که در نگاه او دروازه ى بهشت است. اين مشتاقى و مهجورى 
آن چنان در نهاد نا  آرام بسيجى نوجوان غلبه يافته است که از همان روزهاى اّول مرخصى به چگونه 

بازگشتن خود مى انديشد که پدر و مادر نيز مانع رفتن او نشوند.
مى توان  خوبى  به  زير،  بخش  در  را  جبهه  هواى  و  حال  به  آگاهانه  عشق  و  رفتن  رغبت  اين 
مادرش در خانه را قفل مى کند و مانع رفتن وى مى شود، اين نوجوان بسيجى با  دريافت. آن گاه که 

نهايت پاک دلى و صفاى برخاسته از آبشخور مذهبى مى گويد: 
«ننه در را قفل نکن. خوب است خدا سر پل صراط يقه ات را بگيرد و در بهشت را به رويت 

ببندد و بگويد: نمى گذارم بروى؟!»
نويسنده در کنار نشان دادن عشق پاک نوجوان بسيجى به دين و ميهن و بيان حديث بى قرارى هاى 
مثًال  است؛  کشيده  تصوير  به  زيبايى  به  نيز  را  مادر  لطيف  احساسات  و  نرم  عواطف  رشيد،  جوانان 
مى بينيم چندين بار از روى احساس پاک و عاطفه ى بى آاليش مادرانه مانع بازگشت فرزندش مى شود 
اما شوق و شور دل سپردگى به فرمان رهبر و حالوت دفاع از شرف و غيرت دينى    ــ ميهنى، آن گونه در 
او کارگر افتاده است که پيوسته او را چونان آهويى رمنده و گريز  پا در رفتن به جبهه مشتاق و بى آرام 

ساخته است. 
شخصّيت هاى داستان: 

١ ــ راوى اّول شخص که يک نوجوان ١٤، ١٥ ساله ى بسيجى است. 
سخن  احساس  بى غلبه ى  و  عقل  سر  از  و  است  دکاندار  که  بسيجى  نوجوان  اين  پدر  ٢ ــ 

مى گويد.
٣ ــ مادر اين نوجوان بسيجى که از او به عنوان «ننه» ياد مى شود. او که سرشار از مهر و عاطفه 

ّ ا
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و احساس لطيف مادرانه است.
به  مى کند.  برقرار  ارتباط  مخاطب  با  راحتى  به  داستان  اين  زبان،  نظر  از  زبانى:  ويژگى هاى 
و  طنز  عنصر  به کارگيرى  و  معنايى  و  واژگانى  پيچش هاى  از  دور  به  و  ساده  زبانى  از  بهره گيرى  سبب 
کنايه هاى آشنا و برآمده از زبان و فرهنگ عامه، نثر داستان گيرايى و جاذبه ى خاصى دارد؛ مثًال به اين 

ترکيب ها و عبارت هاى محاوره اى و زبان گفتار توّجه کنيد: 
ــ براى مدت کوتاهى مى خواهم بروم اين بغل مغل ها. 

ــ ننه ام که از دست من کلک هاى زياد و جورواجورى خورده بود. 
ــ کمى من من کردم، ديدم  هوا پس است و جاى ماندن نيست.

ــ يک مرتبه مثل فنر از جا پريدم. 
ــ ديدم گوشش به اين حرف ها بدهکار نيست. 

ــ ديگر خرم از روى پل گذشته بود. 
ــ اين قدر آب غوره نگير. 

ــ آخر کله خراب! بى خداحافظى سرت را مى اندازى و مى روى.
که  گونه اى  به  مى افزايد؛  اثر  جذابيت  و  شيرينى  بر  ديگر،  مناسب  کنايه هاى  و  نمونه ها  همين 
خواننده را بى احساس خستگى تا پايان به دنبال خود مى کشاند و گه گاهى خنده اى مليح بر لبان خواننده 

و شنونده مى نشاند. اکنون چند نمونه از کنايه ها که در متن به کار رفته است:
ــ ننه ام که گوشش از اين حرف ها پر بود. 

ــ همين طور با صحبت هايم سرش را گرم مى کردم. 
ــ دهانت بوى شير مى دهد. 

ــ خون کردى جگرم را.
ــ آقايم که گويا بو برده بود. 

عنصر ديگرى که در اين داستان از نقاط قوت به شمار مى آيد و در تسخير ذهن مخاطب نقش 
برجسته اى دارد، به کارگيرى تصاوير حسى و ملموس و زنده و پويا است. تصاويرى که گاهى بار طنز 
را به همراه دارد و زمانى هم حس عاطفى عميقى را نشان مى دهد و سبب برانگيختن عواطف و حس و 

حال خواننده يا شنونده نيز مى شود. مثًال عبارت هاى زير را يک بار از اين ديد بخوانيد: 
ــ وقتى از خواب بلند شدم، عزا گرفته بودم که چه طور به ننه ام بگويم که بايد به جبهه برگردم. 

ــ داشتم تند تند لباس ها و کتاب هايم را توى ساک مى گذاشتم که ننه ام پاورچين پاورچين باالى 
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سرم حاضر شد. 
ــ دسته ى ساک را سفت توى مشتم گرفتم که يک مرتبه مثل فنر از جا پريدم اما ننه ام دستم را 

خواند و زود دويد طرف در … مثل شير ژيان ايستاد. 
رفتم  گرفتم و  خانه مان را  درخت  گربه،  مثل  کوچه و  توى  کردم  پرت  ديوار  سر  ساکم را از  ــ 

باال. 
ــ يک وقت ديدى که تير آمد و جايى براى نشستن غير از سرو کله ى من پيدا نکرد. 

ــ آقايم کالهش را کمى عقب داد. جلوى سرش را خاراند و گفت.
ــ قطار سوتى کشيد و آرام آرام به راه افتاد… رفت و رفت. ديگر آقايم و ننه ام به اندازه ى يک 

نقطه شده بودند. نقطه اى که تمام قلبم را گرفته بود. 
را  اشک هايم  مى خواست  انگار  مى کشيد.  چشم هايم  و  صورت  بر  را  خود  دست  گرم،  باد  ــ 

پاک کند.
محمد رضا کاتب در سال ١٣٤٥ خورشيدى در تهران به دنيا آمد. 

کاتب از سنين نوجوانى به داستان نويسى روى آورد و کار خود را با طنز آغاز نمود و با حضور 
در «کيهان بّچه ها» برخى از داستان هاى اّوليه ى خود را منتشر کرد. 

به  کاتب  تمايل  مى آيد.  شمار  به  هفتاد  دهه ى  استعداد  خوش  نويسندگان  از  کاتب  محّمد رضا 
ادبيات جدى و داراى فرم را بايد در آثارى چون «پرى در آبگينه» و «دوشنبه هاى آبى ماه» جست وجو 
کرد، دو اثرى که سکويى براى نوشتن رمان «هيس» و انتشار آن در سال ١٣٧٨ مى شوند. وى با رمان 
«هيس» به شهرت رسيد. اين رمان جايزه ى برترين رمان سال منتقدان و نويسندگان مطبوعات را به خود 
اختصاص داد. کاتب، در سال ١٣٨١ رمان «َپستى» و در سال ١٣٨٣ «وقت تقصير» را به چاپ رساند 
و چهره ى حقيقى خود را در قلمرو ادبّيات داستانى تثبيت کرد. برخى ديگر از داستان هاى اين نويسنده 

عبارت اند از: 
ــ جاى شما خالى 

ــ چشم هاى فيروزه اى 
ــ عبور از پيراهن

ــ مى خواهم سرنداشته باشم



حكايت
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اهداف آموزشى
١ــ شناخت نمونه اى از ادبّيات داستانى معاصر

٢ــ تقوّيت حّس وطن دوستى
٣ــ تقوّيت بنيه ى استقامت و پايدارى در برابر دشمن

٤ــ تقوّيت روحيه ى مبارزه جويى عليه دشمن
٥ ــ تقوّيت توانايى دريافت پيام داستان

روش هاى پيش نهادى تدريس
١ــ نمايشى

٢ــ تدريس کارآيى تيم
٣ــ استفاده از فيلم

توّجه: براى آموزش اين درس
١ــ مى توان با استفاده از يک فيلم مستند از جنگ ايران و عراق يا يکى از فيلم هاى ساخته شده 
در باره ى جنگ ايران و عراق، مبارزه براى دين و دفاع از انقالب اسالمى را براى شاگردان محسوس 

و ملموس کرد.
٢ــ سپس کل درس توسط چند تن از دانش آموزان خوانده شود.

بعد از آن که از روى درس خوانده شد، معّلم با طرح سؤاالتى از دانش آموزان به مفاهيمى که 
نويسنده در داستان گنجانده است، اشاره کند. نويسنده با ظرافت خاصى با طرح اين داستان به مضامين 

درس هفدهم

دفاع از آزادی
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زير اشاره مى کند:
١ــ مسلمان هرگز تسليم دشمن نمى شود.

٢ــ دفاع از ميهن مانند دفاع ازخانه ى خود است.
٣ــ کشته شدن در راه دين و وطن جزء افتخارات است.

٤ــ براى حفظ استقالل کشور و آزادى بايد تا پاى جان جنگيد.

نکات مهّم درس
نکته ى اّول درس: معّلم براى تدريس نکته ى اّول درس مى تواند پرسش زير را مطرح کند:

١ــ هر دانش آموز دو جمله که در آن «ضمير» به کار رفته است، پيدا کند.
سپس پرسش زير را بيان کند.

در جمله هايى که ضمير متصل وجود دارد، ضمير متصل را به ضمير جدا تبديل کند.
نکته ى دوم: معّلم براى تدريس اين قسمت مى تواند سؤال زير را مطرح کند:

ميهن  ايران،  مثًال:  بگويد؛  زير  موضوعات  از  يکى  درباره ى  زيبا  جمله ى  يک  دانش آموز  هر 
اسالمی، شهيد و … . معلم بعد از جمله سازى دانش آموزان، به شرح توصيف و جزئيات متن توصيفى 

بپردازد.

اّطالعات کمکى
محمود حکيمى: در نهم شهريور١٣٢٢در تهران در يک خانواده ى مذهبى متولد شد. دوره ى 
ابتدايى را در مدرسه ى بندار رازى که يک مدرسه ى مذهبى بود، گذراند، از همان زمان بسيار عالقه مند 
به مطالعه بود و از هر فرصتى براى خواندن کتاب استفاده مى  کرد. در دوره ى دبيرستان با عضو شدن 

در کتاب خانه ى ملى به مطالعه ى مجله هاى مختلف نيز مى پرداخت.
بعد از گرفتن ديپلم معّلم شد و بيش تر آثار ادبى را مطالعه کرد و خود نيز داستان و مقاالتى براى 

کيهان بّچه ها، اميد ايران و … نوشت و به ترجمه ى مقاله هاى علمى و داستان ها مى پرداخت.
در سال ١٣٤٨ به دانشگاه تربيت معّلم رفت و به اخذ درجه ى ليسانس (در سال ١٣٥٢) نايل آمد. 
پيشواى  محّمد (ص)،  شخصّيت حضرت  سيرت و  نظير:  غيرداستانى  دينى  کتاب هاى  سال١٣٥٦  در 

آزادگان حسين بن على (ع) و … از او منتشر شد. 
از آثار ايشان مى توان به نمونه هاى صفحه ی بعد اشاره کرد:
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اسالمى،  فرهنگ  نشر  دفتر  سى و ششم،تهران،  چاپ  اميرکبير،  زندگى  از  داستان هايى  ١ــ 
١٣٨١

٢ــ سيرت و شخصّيت حضرت محّمد (ص) ،تهران، شرکت انتشار، ١٣٦١
٣ــ جهان بينى و حکمت فردوسى،تهران، دفتر نشر فرهنگى اسالمى، ١٣٧٠

٤ــ زندگانى حضرت زينب ،قم، اميرالمؤمنين، ١٣٦٥
٥  ــ داستان هاى آموزنده براى کودکان ،قم، نشر اميد، ١٣٥٢

٦  ــ مبانى ادبّيات کودک و نوجوان، ٣ جلد،تهران، آرول، ١٣٨٢
٧ــ دانشمندان بزرگ ،تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، ١٣٧٠

٨   ــ وجدان ،تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، ١٣٦٨
٩ــ به سوى ساحل ،قم، انتشارات اميرالمؤمنين، ١٣٦

١٠ــ فلسطين آزاد مى شود ،قم، شفق، ١٣٥٤
١١ــ قهرمان کيست ،قم، اميد، ١٣٦٠

١٢ــ گشت  و  گذاری در لطيفه های ادبی،انتشارات لوح زّرين ،  تهران  ،   چاپ اّول  ،  ١٣٨٧
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اهداف آموزشى
ــ آشنايى با زندگى عشايرى و سادگى و بى آاليشى آن

ــ آشنايى با نقش عشاير در دفاع از دين و ميهن 
ــ ايجاد عالقه به هموطنان از جمله عشاير

ــ کسب مهارت در ارائه ى مطالبى در باب زندگى و فرهنگ عشايرى

روش پيش نهادى تدريس
روشن سازى  تيم،  کارآيى  علمى،  گردش  جمله  از  متنوعى  روش هاى  با  مى توان  را  درس  اين 

طرز تلقى، تلفيقى ارائه نمود.
در اين درس، ابتدا روخوانى و سپس درک و فهم موضوع درس آموزش داده  شده، به معرفى 

شاعر پرداخته مى شود.

ايجاد انگيزه
ـ اشاره به درس هاى دوره ى ابتدايى و درس هاى  ـ پخش فيلمـ  تهيه ى تصاويرى اززندگى عشايرـ 
ـ کوچ عشاير و … بين دانش آموزان تقسيم مى شود تا با همکارى  ـ پازل هايى مربوط به وطن پرستىـ  قبلـ 

يک ديگر شکل مربوطه را کامل روى تابلو نصب کنند.

نحوه ى ارائه ى درس
و  ــ  کوچ نشينان  زندگى  برجسته ى  صفات  ــ  ايران  عشاير  قوم هاى  نام  به  پازل هايى  ساخت  با 

درس هجدهم

زندگی کوچ
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تقسيم بين دانش آموزان، آن ها به چند گروه تقسيم مى شوند.
اختيار  در  ادبى،  آرايه ى  و  دستورى  نکات  و  شعر)  از  بيت  (چند  درس  مختلف  قسمت هاى 

دانش آموزان قرار مى گيرد تا به صورت انفرادى بخوانند و نکات را فرا گيرند.
فراگيرانى که در هر تيم مسئول آموزش يک بخش خاص هستند، گرد هم مى آيند و روى بهترين 

شيوه ى تدريس تبادل نظر کنند.
افراد به گروه هاى اوليه ى خود باز مى گردند تا آموخته هاى خود را در اختيار ساير افراد گروه 
قرار دهند. دادن سؤال هايى به عنوان واحد کار به اعضاى تيم تا به صورت فردى پاسخ دهند. مى تواند 
و  بخواند  را  فرا گرفته  قسمت  بخواهيم  دانش آموز  هر  از  يا  باشد  شفاهى  يا  کتبى  به صورت  پرسش ها 
مفهوم آن را شرح و توضيح دهد و يا در مورد نکات دستورى يا آرايه ى ادبى توضيح دهد. با مراجعه 

به کليد، نمرات فردى خود و معدل نمرات فردى را محاسبه کنند.

توضيح
در اکثر استان هاى ميهن عزيزمان عشاير کوچنده زندگى مى کنند.

ــ عشاير قشقايى در استان فارس ــ کهگيلويه و بويراحمد
ــ عشاير بختيارى در استان چهارمحال و بختيارى و خوزستان

ــ عشاير بلوچ در استان سيستان و بلوچستان
ــ عشاير لر در استان لرستان

ــ عشاير کرد در استان کردستان و کرمانشاه و ايالم
ــ عشاير عرب در استان خوزستان و نواحى جنوب

ــ عشاير گيالن در استان گيالن
ــ عشاير ترکمن در استان گلستان

ــ عشاير آذربايجان در استان هاى آذربايجان غربى و شرقى و اردبيل و …

فعاليت هاى فراگيران
فراگيران تصاوير و فيلم و عکس های مربوط به درس را بررسى مى کنند.

با تکميل پازل هاى مربوط به تيم خود را تشکيل مى دهند.
با اعضاى تيم خود مشاركت مى كنند و وظايف خود را انجام مى دهند.
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لغات جديد درس را مشخص مى کنند.
از روى درس به طور انفرادى و تيمى مى خوانند.

درباره ى درس با اعضاى تيم خود مشورت مى کنند.
سؤال هاى ارائه شده توسط معلم را پاسخ مى دهند و پاسخ خود را با کليد مقايسه مى کنند. با 

توجه به توضيحات معلم از روى شعر (درس) مى خوانند و اشکاالت خود را برطرف مى کنند.
به سؤاالت پايان درس پاسخ مى دهند.

(معلم عمل مى کند) (انتقال دانستنى هاى معلم)
قالب  دستورى  نکات  سخنرانى  روش  به  کالس  موقعيت  و  زمانى  اقتضاى  به  بنا  مى تواند  معلم 

شعر، نوع و نقش کلمات موجود در شعر را آموزش دهد و يا بزرگان عشاير را معرفى کند.
گفت و گو  و  بحث  به  و  بخوانند  را  موضوع  بخواهند  گروه ها  از  گروهى  کار  براى  هم چنين 

بپردازند.
در مدتى که گروه ها به فعاليت بحث و گفت و گو مشغول اند، آن ها را درباره ى زندگى ساده عشاير 

راهنمايى کند و به مشاهده ى تصاويرى در اين مورد هدايت نمايد. 
درباره ى خود ارزيابى

از دانش آموزان بخواهد به پرسش هاى هم گرا و واگرا پاسخ دهند.
سؤال هايى براى ارزش يابى
ــ از درس چه نتيجه اى گرفتيد؟

ــ چرا به اين قشر از مردم ايران کوچ نشين مى گويند؟
تعيين تکليف

ــ با کلمه هاى وطن ــ آزادى ــ عبادت ــ پاسدارى ــ جمله بسازند.
ــ يک بند بنويسند و اين کلمات را در آن به کار ببرند.

ــ در مورد زندگى عشاير تحقيق کنند. (فعاليت مکّمل)
ــ خاطره اى از سفر به منطقه اى عشايرنشين بنويسند. (فعاليت مکّمل)

ــ عکس هايى از زندگى عشاير تهيه و به کالس بياورند. (فعاليت فوق برنامه)
ــ از زندگى عشاير گزارش فراهم کنند و به کالس بياورند. (فعاليت فوق برنامه)

ــ يک روزنامه ديوارى از زندگى عشاير تهيه کنند. (فعاليت فوق برنامه)
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نکات مهّم درس
اين  است.  آمده  من  سرزمين  فصل  در  است،  عشايرى  زندگى  به  مربوط  که  کوچ  زنگ  درس 
زندگى  خصوصيات  شعر  اين  در  است.  بيت  دوازده  داراى  و  شده  سروده  مثنوى  قالب  در  درس، 
عشايرى به زبان ساده بيان شده و بى آاليش و سادگى اين هموطنان و نيز نقش آن ها در دفاع از دين و 

ميهن به تصوير کشيده شده است.
و  فارس  ممسنى   ١٣٤٥ متولد  وى  است.  سادات  تقويان  سيد على اکبر  شعر  اين  سراينده ى 
کارشناس زبان و ادبّيات فارسى و شاغل در دفتر امور عشاير در وزارت آموزش و پرورش است. او 
آثارى در دست انتشار دارد که برخى از آن ها عبارتند از: انگشترى زنهار، سيماى پيامبر اکرم (ص)، 

در شعر فارسى، لحظه هاى دلتنگى و … 
ساده،  از  اعم  کلمات  ساخت  شده:  پرداخته  موضوع  دو  به  درس  وادبى  زبانى  دانش هاى  در 
مشتق، مرکب و مشتق مرکب. در اين درس کلمات ساده تحت عنوان واژه هاى ساده و کلمات مشتق، 
مرکب و مشتق مرکب با نام غيرساده آمده اند. نکته ى بعدى اين بخش، معرفى عنصر تخيل در شعر است 

که بر زيبايى شعر و نوشته مى افزايد و تأثيرگذارى آن را قوت مى بخشد.
کوچ ــ ايل ــ عشيره (عشاير)

ــ واژه ى کوچ از مصدر کوچيدن به معناى نقل مکان از منزلى به منزل ديگر با ايل و اهل و عيال 
و اسباب خانه يا مهاجرت و انتقال ايل يا لشکر از جايى به جاى ديگر است. 

ــ ايل که همواره با کوچ همراه است، واژه ى ترکى است؛ به معناى دوست، موافق، يار، همراه، 
رام، مطيع، قبيله، گروه و مخصوصًا به مردم چادرنشين اطالق مى گردد.

ــ عشاير که مفرد آن عشيره است، واژه اى عربى است؛ به معنى برادران، قبيله، تبار، نزديکان، 
دودمان و اهل خانه.

در قرآن کريم به مناسبت هايى چند بار از عشيره، به معنى خويشاوندان ذکر شده است.
«قل ان کان آبائکم و اخوانکم و عشيرتکم…» و يا «انذر عشيرتک االقربين» 

ــ ارتباط درس با درس هاى قبل
زنگ کوچ

از نظر عنوان و موضوع درس            از نظر نکته ها

     دفاع از آزادى       وطن دارى         توصيف    ساخت کلمه آزادى ــ وطن دارى



١٧٧

(چند پرسشى ارتباطى)
هرمز و پسرانش براى چه در کلبه مانده بودند؟

چرا مرغ به دست بچه نوک زده بود؟
کلبه ى هرمز چگونه توصيف شده بود؟

کلمه آزادى از چه قسمت هايى ساخته شده است؟

نوشتن:
صفا،  مهر،  باغ،  چادر،  خانه،  مأمن،  دشت،  ساده،  درس:  ساده ى  کلمات  از  برخى   (١ سؤال 
صحرا، قلب، ايل، عاشق، زنگ، کوچ، دامن، گل، اسالم، قرآن، دين، ايمان، مرز، کوه، دشت، گله، 

آشنا، زبان 
برخى از کلمات غيرساده:

مشتق: آزاده، مهربان، باصفا، دوستى، هم صدا، سادگى، افتادگى، نگهبان، چشمه سار
مرکب: چلچراغ، چادرنشين

مشتق مرکب: عشاير زاده، دل داده، پاسدارى، جان نثارى
توضيح: کلمه هاى داراى (وند) نيز غيرساده اند.

وند، جزيى است که خود به خود معنى مستقل ندارد و همراه کلمه يا کلمه هايى به صورت پيشوند، 
وندميانی و پسوند، کلمه اى جديد مى سازندکه اجزاى آن قابل تفکيک است. 

مواد و منابع آموزشى
ويدئويى  مستند  فيلم هاى  از  مى توان  آموزشى،  فشرده ى  لوح هاى  و  اينترنت  شبکه ى  عالوه بر 
مربوط به  تصاوير  عکس ها و  کرد. هم چنين  استفاده  زندگى آن هاست،  عشاير و  مرتبط که با موضوع 

کوچ عشاير خود از منابع مؤّثر آموزشى در اين زمينه است.
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اين درس، ايستگاه انديشيدن و درنگ و آفريدن است. ميدان فراخى است تا هر دانش آموز با 
نظارت و هدايت معّلم، آن پاره ى ناديده و احتماًال از قلم افتاده ى نمودهاى فرهنگى و جلوه هاى آداب 
و رسوم و سنت هاى بومى ــ منطقه اى خود را در آن، پديدار کند و يا به بازشناسى و معّرفى چهره هاى 

فکر و فرهنگ و ادب ديار خويش بپردازد. 
عالقه  و  ذوق  فراخور  به  هم،  يارى  به  معّلم  و  دانش آموز  تا  است  مجالى  آزاد،  درس  بنابراين، 
و دلبستگى هاى فرهنگ بومى و نيازها و بايسته هايى که در ديگر درس ها به چشم نيامده اند، يا نياز به 

دگرباره و دقيق تر و عميق تر ديدن دارند، درسى را فراهم کنند.
داشته  مشارکت  کتاب  تأليف  در  معّلم  و  دانش آموز  تا  است  فرصتى  آزاد  درس  ديگر،  بيان  به 
گونه اى  به  بدانند؛  خود  آِن  از  را  کتاب  و  ببينند  سهيم  کتاب  شکل گيرى  در  را  خود  هريک  و  باشند 
که دانش آموزان پس از تأليف درس آزاد مى توانند نام خود را در رديف نام پديد آورندگان کتاب ثبت 

کنند.
بر پايه ى آن چه گفته شد، اهداف درس آزاد را مى توان بدين گونه برشمرد:

١ــ جبران کاستى هاى احتمالى کتاب.
٢ــ پاسخ به نيازهاى دبيران.

٣ــ پاسخ به نيازهاى دانش آموزان و اوليا.
٤ــ بهره گيرى از مشارکت همکاران در تأليف کتاب.

٥  ــ بهره گيرى از تعامل دانش آموز و خانواده در سازماندهى و تأليف کتاب.

درس نوزدهم

آزاد
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٦  ــ آشنايى با برخى از نمودهاى فرهنگى و جلوه هاى آداب و رسوم و سنت هاى 
بومى ــ منطقه اى

٧ــ شناخت بيش تر شخصيت هاى علمى و فرهنگى محل زندگى
٨   ــ توّجه عميق تر به لهجه، گويش و نشانه هاى زبان محّلى

٩ــ پرورش توانايى نويسندگى و بهره گيرى از تفّکر و نقد و تحليل
زبانى  و  ادبى  آثار  و  فولکلور  و  محّلى  فرهنگ  به  نسبت  عالقه  ايجاد  ١٠ــ 

منطقه اى. 

شعرخوانى
شعر  پيش تازان  از  او  آمد.  دنيا  به  قم  در  هـ.ش   ١٣٢٠ سال  به  گرمارودى  موسوى  على  سيد 
مذهبى امروز است و از شعراى نوپرداز به شمار مى رود. از آثار شعرى او به سرود رگبار، عبور، در 
سايه سار نخل واليت،  چمن الله،   خط خون،  تا ناکجا،  دستجين و «صداى سبز» که برگزيده ى شاعر از 

شعرهاى خويش است مى توان اشاره کرد.  

حکايت «دادگری»
اين حکايت از گلستان سعدی باب اّول «درسيرت پادشاهان»، انتخاب شده است. درون مايه ی 
سخن سعدی، بر پرهيز از ظلم و ستم و بی عدالتی استوار است.به همين سبب تأکيد می کند که هر کس 
بايد از کوچک ترين بی رسمی و بيدادگری نسبت به ديگران بپرهيزد و اين نکته بر حاکمان و فرمانروايان 

واجب تر است زيرا رفتار آنان سرمشق زيردستان و مردم جامعه است.
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اهداف آموزشى
١ــ آشنايى با يک نمونه از ادبّيات جهان

٢ــ تقوّيت حس عاطفى و تخيل دانش آموزان
٣ــ آشنايى با داستان نمادى «رمزى»
٤ــ اجراى درس به صورت نمايش

٥  ــ آشنايى بيش تر در استفاده از آرايه ى تشخيص

روش هاى پيش نهادى تدريس
اين درس را با روش هاى گوناگون مى توان آموزش داد:

١ــ صامت خوانى
٢ــ هميارى 
٣ــ نمايشى

الزم به توّجه است که بهترين روش براى آموزش اين درس روش نمايشى است. اگر بخواهيم 
اين درس را مبتنى بر روش صامت خوانى آموزش دهيم، مراحل زير اعمال خواهد شد:

١ــ ابتدا از همه ى دانش آموزان مى خواهيم به طور فردى درس را بخوانند.
٢ــ با طرح دو پرسش دانش آموزان را به تفّکر وا مى داريم؛ مثًال:

الف) چرا آدم آهنى به همه ى سؤال ها پاسخ يکسان مى داد؟
ب) چه عاملى باعث تحّول زندگى آدم آهنى شد؟

درباره ى  و  مى پرسيم  دانش آموز  چند  از  را  پرسش ها  پاسخ  فرصت  دقيقه  چهار  سه،  از  پس 
پاسخ ها بحث و گفت و گو مى کنيم.

درس بيستم

آدم آهنی و شاپرک
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سپس درس به طور کامل خوانده مى شود. (توسط معلم يا چند دانش آموز)
 مدير يادگيرى بايد پس از تمام شدن درس از دانش آموزان بخواهد پيام اصلى داستان را بيان 

کنند، سپس در پايان خود به جمع بندى نظرات بپردازد و پيام اصلى درس را بگويد.

نکات مهّم درس
پيام اصلى داستان: آدم آهنى مظهر آدم بى احساس و عاطفه و ماشين زده است و نشان دهنده ى 

تمّدن خشک غرب است و عاطفه را نمى فهمد. شعر مشهور مولوى را به ياد مى آورد:
«از محّبت خارها گل مى شود»

در اين داستان موجود بى احساسى، يعنى آدم آهنى براثر محّبت يک شاپرک تغيير رفتار مى دهد. 

نوشتن:
تمرين شماره ی ٣:

نهاد و گزاره ى جمله هاى زير را معين کنيد:
شناسنامه ى ما       ،   عمر حقيقى ما را تعيين نمى کند.

      نهاد                                                گزاره
فرصت هاى خوب و عزيز   ،  مى گذرند.

             نهاد                                    گزاره
دانش آموزان     ،   شهيد رجايى را دوست داشتند.

      نهاد                                             گزاره
آفتاب    ،   بر گل ها و سبزه ها مى تابد.

 نهاد                                گزاره

اّطالعات کمکى
آشنايى با نويسنده ى داستان و تحليلى بر داستان آدم آهنى و شاپرک

آدم آهنى و شاپرک نوشته ى خانم ويتاتو ژيلينسکاى متولد ١٩٣٣ م است. اين داستان از کتاب 
«ملخ شجاع» (مجموعه ى ٤ داستان به نام هاى: دانه ى برفى که آب نشد، ملخ شجاع، کرم کنجکاو و 
آدم آهنى و شاپرک) گرفته شده است. کتاب توسط مؤسسه ى کتاب همراه به چاپ رسيده و خانم ناهيد 
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آزادمنش مترجم آن است.
باستانى  کشورى  ليتوانى  است.  کرده  زندگى  ليتوانى  پايتخت  ويلپنوس،  در  ژيلينسکاى  خانم 
سيصد هزار  از  بيش  ليتوانيايى  دارد.محققان  بسيارى  قديمى  قّصه هاى  و  افسانه ها  آوازها،  و  است 
بلکه  باستانى  قّصه هاى  نه تنها  ليتوانى  بّچه هاى  امروزه  کرده اند.  ثبت  را  خود  سرزمين  بومى  ترانه ى 
قّصه هايى را که خانم ژيلينسکاى برايشان نوشته است، مى خوانند و با پديده هايى روبه رو مى شوند که 

هرگز در قّصه هاى قديمى نيامده است؛ پديده هايى مثل تلويزيون، آدم آهنى و شاپرک.
خانم ژيلينسکاى شعر هم سروده است و داستان هاى فکاهى، رمان و نمايش نامه نيز دارد. وى 
کتاب هاى زيادى منتشر کرده است که نه تنها در ميان مردم ليتوانى؛ بلکه در روسيه و کشورهاى ديگر 
هم عالقه مندان زيادى پيدا کرده اند. حشرات کوچک، کرم ها و پروانه ها قهرمانان بسيارى از قّصه هاى 
وى هستند، اما اين قهرمانان در بستر گل هاى سرخ زندگى نمى کنند و اندوه مرگ را مى شناسند. خانم 
نيست؛  درست  کودکان  از  مرگ  و  درد  غصه،  مثل  مسائلى  «پنهان کردن  دارد:  عقيده  ژيلينسکاى 
زيرا کودکان نيز بايد با جنبه هاى گوناگون آشنا شوند و به موجودات اطرافشان که حق زندگى کردن و 

شادبودن دارند، توّجه کنند.»
داستان آدم آهنى و شاپرک حاوى پيامى لطيف است. موجودى بى احساس (آدم آهنى) در اثر 
محّبت يک شاپرک تغيير رفتار مى دهد. نويسنده از شيوه ى جان بخشى استفاده کرده و از آرزو، غم، 

شادى و ترس سخن به ميان آورده است.
دبيران  از  پورَاَمن»  آقاى «على  قلم  به  را  داستان  اين  مفيد  و  مختصر  تحليل  و  نقد  ادامه،  در 
شماره ى  دوازدهم،  دوره ى  تحصيلـى»،  راهنمايـى  آمــوزش  «رشد  مجله ى  در  کـه  تالش  شهرستان 

پى  در  پى ٥٤ دى ماه ١٣٨٥ به چاپ رسيد، با هم مى خوانيم. 
خالصه ى داستان آدم آهنى و شاپرک

قهرمان اصلى داستان يعنى تروم، در يک نمايشگاه الکترونيکى به نمايش گذاشته شده است. اين 
آدم آهنى فقط قادر است به سؤال هايى که در حافظه اش طراحى شده، پاسخ گويد. پاسخ هاى تروم، 
براى بازديد کنندگانى که از او سؤال مى کنند، بسيار جالب و شادى آور است. کار هر روز او اين است 

که با پاسخ گفتن به سؤال هاى از پيش طراحى شده، مايه ى سرگرمى و خنده ى ديگران را فراهم آورد.
اّما شبى از شب ها، شاپرکى بر شانه ى او مى نشيند و با لطافت روح خويش، تروم را از تکرار 
و ماشينى بودن، به سوى تغيير و تحول سوق مى دهد و با ادامه ى اين مالقات ها، روح آگاهى و تحّول 
سرانجام با مرگ شاپرک به دست خّفاش و درحالى که تروم نظاره گر  در کالبد تروم دميده مى شود و 
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ماجراست و عاجز از کمک به شاپرک، داستان به اوج خود مى رسد.
به  عالقه اش  است،  مى خواسته  هميشه  که  تروم  و  آورده  پناه  تروم  به  خّفاش  ترس  از  شاپرک 

شاپرک را روزى به زبان بياورد، اکنون شاهد مرگ اوست.
بيايد.  در  خود  بى روح  و  خشک  قالب  از  نمى تواند  ولى  کند  کمک  او  به  مى کند  تالش  تروم 
سرانجام شاپرک زخم خورده از خّفاش در پاى تروم جان مى دهد اّما گويى با مرگ خود، روح لطيفش 
را در تِن آهنِى تروم مى دمد و او را روحى انسانى مى بخشد. تروِم عشق يافته، ديگر از خود نمى گويد؛ 
بلکه مدام از «بال بالى»، همان شاپرک معصوم مى گويد که روح نازک و لطيفش را به او هديه کرده  است. 
اين امر باعث مى شود که او را خراب شده بدانند و پستونشين کنند. تروم ديگر حاضر نيست لّذتى را 

که يافته با چيز ديگرى عوض کند.
بايد اقرار کرد که نويسنده، شخصيت هاى١ داستانى اش را بسيار ماهرانه انتخاب کرده است. آدم 
آهنى نماد انسان ماشينى و مسخ شده است و از خود اراده و اختيارى ندارد. بى روح است و خالى از عشق 
و عاطفه، شاپرکى با نام «بال بالى» که فرشته ى عشق و عاطفه است و معصومّيتى ساده و کودکانه دارد و 

باالخره، «خّفاش» که نماد روزکورى است، حقيقت را نمى بيند و قاتل عشق و عاطفه است.
نويسنده با استفاده از شيوه ى تشخيص (personification) خيلى زيبا و ماهرانه توانسته است 

شخصيت هاى داستانش را بپرورد و از زبان آن ها حرف بزند.
شخصّيت اصلى داستان، (تروم)، همان گونه که گفته شد نماد شخصّيتى َمسخ  شده و محکوم به 
انجماِد انديشه است.تنها کارش اين است که «به سؤال هاى پيش پا افتاده و معمولى جواب بدهد» و 

اساسًا نبايد فراتر از آن چه برايش تعريف کرده اند، بينديشد و بگويد.
اّما اتّفاق جالبى مى افتد و اين اتّفاق جالب، تروم را از «آن گونه بودن» خارج و به «آن گونه که 

مى تواند باشد» رهنمون مى شود. 
و  عشق  اين  و  مى شود  آغاز  دوستى  حديث  و  مى نشيند  شانه اش  بر  (شاپرک)،  عشق  فرشته ى 
محّبت با هر بار ديدار مجدد و بوسه ى شاپرک بر گونه هاى آدم آهنى روحى انسانى مى بخشد. تا جايى 
که از «خود» خارج مى شود و همه ى وجودش «بال بالى» مى شود: «بال بالى گفت … که روى درخت 

… بلوط … متولد … شده.»
 نفحه هاى آسمانى همواره مى وزد تا روح ما را که گرفتار روزمّرگى و عادت شده است به جهانى 
فراتر از آن چه هستيم، سوق مى دهد. گروهى خود را در معرض آن قرار مى دهند و پرواز مى کنند و 

١ــ character، شخصيت هاى داستان
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گروهى پاى بسِت زنجير عادت مى شوند و هم چنان فرصت هاى طاليى براى رهايى از اين انجماد را از 
دست مى دهند. موالنا در تفسير حديث «ِانَّ ِلربُِّکْم فى َاّياِم َدْهِرُکْم َنَفحاِت َاٰال َفَتَعَرضوا َلها» (همانا براى 
پروردگارتان در طول روزهاى روزگارتان، بوهاى خوشى است، هان، خود را در معرض آن قرار دهيد 

[تا از آن برخوردار گرديد ] )،گويد: 

حق نفحت هاى  که  پيغمبر  َسَبقگفت  مى آرد  اّيام  اندرين 
را اوقات  اين  داريد  ُهش  و  راگوش  نفحات  چنين  اين  ُرباييد  در 
رفت و  ديد  را  شما  مر  آمد  هر که  را مى خواست جان بخشيد و رفتنفحه 
باش آگاه  رسيد  ديگر  تاش١نفحه ى  خواجه  وانمانى،  هم  ازين  تا 

داستان دو قسمت دارد: قسمت نخست تفسير همين مضمون «َنَفحات رحمانى» است که آدم 
آهنى قّصه ى ما در معرض آن قرار مى گيرد و قسمت دوم تفسير تأثير نفحه هاى رحمانى و اين که:

مى شود ُگل  خارها  َمَحبَّت  مى شود»«از  ُمل  سرکه ها  محّبت  وز 
بوسه، در عرفان يعنى چشش و برخوردارى از دم لطف و نفس روحانى؛ و نويسنده به زيبايى و 
در جاى مناسب، آن را به کار برده است. شاپرک، هر بوسه اى که بر گونه ى آدم آهنى مى نشاند، او را 
از لّذتى روحانى برخوردار مى سازد و عشق در وجودش جارى مى شود و به تدريج مِس وجودش در 

اثر همين کيمياى عشق، زّرين مى شود و به درجه آگاهى مى رسد. 
را  او  آگاهِى  ديگران  که  است  نهفته  قسمت  اين  در  هم  داستان  غمناک  البته  و  اصلى  نکته ى 
آن ها  چه  آن  از  غير  باشد  چيزى  يا  کند  رفتار  آن ها  عادت هاى  برخالف  که  ندارند  دوست  بر نمى تابند؛ 
مى خواهند. اين که چرا، انديشه هاى مترّقى و احيانًا معترض ــ در بيش تر جوامع ــ واکنش بازدارنده ى 
ديگران را برمى انگيزد، خود سؤالى است! «منصور حالج» از دار٢ به دارگشت. چون به درجه اى از 
آگاهى رسيده بود که اوضاع زمانه آن را برنمى تافت و چه بسيارند انسان هايى که زورق انديشه ى آن ها 

گرفتار گردباد حوادث شده است. 

١ ــ مولوى، نسخه ى نيکلسون، مثنوى معنوى، ١٩٥١/١ ــ ١٩٦١، تهران، انتشارات نگاه و نشر علم، ١٣٧١.
٢ ــ دار: سرا، خانه، منظور اين است که: آن چه موجب شد حالج از زندگى آرام خود بريده و سر از چوبه ى دار در آورد، به آگاهى 

رسيدن او بود. 
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به هر حال، آدم آهنِى داستان ما نيز وقتى که آگاه مى شود، در چاه مى شود: «مالفه ى بزرگ و 
سفيدى آوردند و آدم آهنى را با آن پوشاندند. روى مالفه، اعالن بزرگى زده شد که روى آن نوشته بود: 

خراب است».
تروم به لّذت انسان بودن دست مى يابد و ظاهربينان آن را انتهاى کار مى بينند. حال آن که، تروم 
در زير آن مالفه ى بزرِگ کفن مانند غرق در لّذتى عاشقانه است: «وقتى باد از بيرون به داخل سالن 
نمايشگاه مى وزيد و با خود رايحه ى گل هاى درخت بلوط و صداى خش خش برگ هايش را مى آورد، 
صداى شکسته و آهسته اى از زير مالفه ى سفيد مى آمد. به نظر مى رسيد که کسى چيزى ياد مى گيرد و 

دائم مى گويد: بال بالى … بلوط … به او آسيب رسيد».
در نهايت بايد گفت: داستان بيانى ساده و کودکانه دارد و همين امر باعث شده از همان آغاز، خواننده 
در داستان ادغام شود و خود را يکى از شخصّيت هاى داستان پندارد و لحظه لحظه و سطر به سطر بر جذبه و 
شور و حالش افزوده گردد و بيش تر محو داستان شود. خوِد شاپرک (بال بالى) نيز معصوميتى کودکانه دارد و 
با گفتار و کردارى بى آاليش و متفاوت با سايرين که کارشان خنديدن به گفتار و کردار آدم آهنى است، در دل 

آهنى او نفوذ پيدا مى کند و با ايثار تمامى خود به او فرصت زندگى و پرواز مى دهد. 
آشنايى  آن  با  دانش آموزان  که  است  داستان «پينوکيو»  شبيه  داستان  اين  که،  اين  ديگر  نکته ى 
دارند. نمادهاى هر دو داستان هم تقريبًا يکى است. در اين داستان شاپرک، فرشته ى عشق است و در 
آن داستان «پرى مهربان»؛ در اين جا خّفاش داريم و در آن جا، «گربه نره و روباه مّکار»؛ و محتواى 
هر دو نيز تقريبًا يکى است. پينوکيو عروسکى چوبى است که «پدر ژپتو» آن را ساخته است و چون از 
روح پدرانه خويش بر آن دميده، ُخلق و خويى انسانى پيدا کرده است؛ گربه نره و روباه مّکار نيروى شّر 
وجود او هستند و دائم تالش مى کنند او را از درجه ى انسانى ساقط کنند و به درجه ى حيوانى تنزل 
دهند. چنان که مى بينيم پينوکيو تبديل به دراز گوش مى شود يا هر وقت دروغ مى گويد، دماغش دراز 
مى گردد اّما پرى مهربان که نماد نفحه هاى رحمانى است، با نيروى عشق هر بار به کمک او مى شتابد 
و او را متوّجه روح انسانى اش مى سازد و بدين ترتيب پس از ماجراهاى فراوان، پينوکيو قالبى انسانى 

مى گيرد و متعالى مى شود. 
کوتاه سخن اين که چنين داستان هايى روح لطيف و بکر دانش آموزان را که هر لحظه در معرض 
تهديد و تخريب قرار دارند، لطافتى دوباره مى بخشد و از آسيب پذيرى آن مى کاهد. چيزى که امروز 

بيش از هر زمان ديگر بدان نيازمنديم. 
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اهداف آموزشى 
١ ــ آشنايى با نمونه اى از ادبّيات جهان 

٢ــ درک مشترکات و تفاوت هاى ادبّيات ايران و جهان 
٣ ــ آشنايى با ترجمه و مترجم 

٤ ــ تقوّيت روحّيه ى خودباورى و مثبت انديشى در کارها 

روش هاى پيش نهادى تدريس 
اين درس را مى توان با روش روشن سازى طرز تلّقى تدريس کرد. استفاده از روش نمايش و 

ايفاى نقش و روش گفت وگو نيز مطلوب و مناسب است. 

نکات مهّم درس  
جايگاه درس در فصل: درس «ما مى توانيم» نمونه اى روان، ساده و زيبا از متون جهانى است 
که گذشته از هم خوانى فرهنگى با جامعه ى ايران، با دنياى ويژه ى دانش آموزان و شرايط و ويژگى هاى 

سّنى آنان سازگار است. 
مى شود.  بيان  (بازرس)  شخص  اّول  زبان  از  داستان  است.  داستانى  ساختارى  داراى  درس 
را  منفى  القائات  و  خودناباورى  کم بينى،  خود  بديع  نمايشى  و  زيرکانه  شگردى  با  (دونا)،  مدرسه  معّلم 
از ذهن دانش آموزان دور مى کند و مى کوشد اميد به آينده و تالش و کوشش را با اتکا به توانايى هاى 
دانش آموزان در آن ها زنده کند. مراسم تشييع جنازه ی «نمى توانم» و سخنرانى «دونا» در اين مراسم اين 

پيام مهم و کليدى را با خويش دارد که هرگز به خويش القا نکنيد که نمى توانم. 

درس بيست و يکم

ما می توانيم
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بازرس مى گويد: فهميدم که اين شاگردان هرگز چنين روزى را فراموش نخواهند کرد. دليل 
هيجان، فّعالّيت و به صورت عملى بوده است و چون همه ى  آموزش همراه با  سخن او اين است که 

دانش آموزان در پيشبرد هدف نهايى معّلم مشارکت داشته اند هيچ گاه آن روز را فراموش نمى کنند. 
نويسنده ى داستان «ما مى توانيم» (عنوان اصلى درس «مراسم تدفين نمى توانم» بوده است) 

کليک مورمان است. 
توضيحات ضرورى:

١ ــ متن داستان خاطره يا خاطره داستان است، با بافت و ساختى که وجه داستانى آن را پر رنگ تر 
مى سازد. اين گونه داستان ها را داستان کوتاه (Short story) مى گويند. 

٢ ــ اوج داستان، دفن کردن «نمى توانم ها» ست که بعد از آن گره گشايى (عقده گشايى) مى شود. 
٣ ــ نکته ى جالب توّجه برگزارى مجلس ترحيم «نمى توانم» در کالس و نصب اعالميه ترحيم 

(نمى توانم، تاريخ فوت …) باالى تخته سياه کالس است. 
آزاد خوانى  و  گروه)  (اعضاى  مباحثه  نقش،  ايفاى  و  نمايش  از  استفاده  با  را  درس  اين  ٤ ــ 

مى توان اجرا کرد. 
دادن  نشان  مثًال  باشد؛  داشته  درس  متن  مشابه  محتوايی  که  داستان  کتاب  يا  فيلم  از  استفاده 
جانبازانى که على رغم نداشتن برخى اعضا موّفقّيت چشمگير علمى يا ورزشى و هنرى کسب کرده  اند، 

مناسب است.
از فيلم ها، لوح فشرده ها (CD) و کتاب هاى مناسب در اين زمينه مى توان بهره گرفت. 

٥    ــ ترجمه و برگردان جمله های عربی و انگليسی نکته ی درس:
الف) حضرت امام علی (ع) می فرمايند: «از کف دادن فرصت» سبب اندوه می شود. (نهج  البالغه، 

کلمات قصار، ش ١١٨)
ب) اين داستان، آخرين درس است. نظر شما درباره ی آن چيست؟



١٨٩

روان خوانى

اکنون که به فرجام کتاب و کار آموزش رسيديد، انتظار اين است که دانش آموزان عزيز به کمک 
و راهنمايى و هدايت و نظارت شما دبيران گرامى با توّجه به نمونه هاى پيشين، بتوانندافزون بر محقق 
ساختن اهداف اصلى «روان خوانى» در اين متن پس از خوانش آن، عناصر زير را از راه گفت وگو و 

تحليل اثر، توضيح دهند.
ــ زاويه ى ديد 

ــ شخصيت هاى داستان و ويژگى هاى هر يک 
ــ درون مايه يا محتواى داستان

يکى از شگردهاى خوبى که نويسنده در اين داستان از آن سود برده است، به کارگيرى «الگوى 
حل مسئله» و مسئله آفرينى در فرايند حوادث است. اين ويژگى سبب گيرايى و کشش اثر شده است. 
خوب است همکاران ارجمند از اين ويژگى براى پويايى و ايجاد فرصت تفّکر بيشتر در دانش آموزان 

استفاده کنند. 

ک ه ز ز زان شآ
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نمونه ی پرسش های اماليی و شناخت واژگان

الف) متن امالی تقريری: (١٠ نمره)
......................

توّجه: حدود ١٥ تا ١٧ واژه که ارزش اماليی دارد، در متن وجود داشته باشد.
ــ متن می تواند از ٤ يا ٥ بند در ١٠ تا ١٥ سطر سامان يابد.

ــ بهتر است بندهای اماليی از ساده به دشوار چيده شود.
ــ در حّد امکان، انسجام بندها حفظ شود.

ــ در صورت به کارگيری متن خود ساخته، به سالمت زبان و پيوستگی معنايی، توّجه شود.
ــ در خواندن متن امال، از گونه ی گفتاری تلّفظ واژگان، پرهيز شود، مگر به ضرورت متن.

ب) پرسش ها: (١٠ نمره)
ـ  برای هر  يک از واژه های «مخصوص، تحصيل و …» يک هم خانواده بنويسيد. ١ـ

٢ــ شکل درست امالی واژه را با توجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنيد. مثال:
الف) اين عمل شما بسيار ……… و ……… دارد. (سواب/اجر)، (صواب /عجر)، (ثواب/اجر)

ب) همه ی دانش آموزان سرگرم بازی در …… مدرسه بودند. (حياط/ حيات/ هيات)
٣ــ در متن زير واژه های نادرست اماليی را پيدا کنيد و شکل صحيح آن ها را بنويسيد.

٤ــ معنی کدام گزينه. «پافشاری کردن» است؟
ب) اسرار     پ) اثرار  الف) اصرار  

٥  ــ امالی همه ی گزينه ها جز گزينه … با توجه به معنی درست است:
ب) عاِلم: دانشمند  الف) آيين: رسم      
ت) عرج: ارزش    پ) مطيع: فرمان بر   

٦  ــ امالی صحيح واژه های مشّخص شده را بنويسيد.
ــ راجبه رفتن شما روزها و ماها مطالعه کردم.

ــ قليان ها شکسته شد، تمباکو تحريم شد، شاه به تنگنا درافتاد و توطئه ی اينگيليس شکست ُخرد.
٧ــ دو کلمه بنويسيد که به حرف «ص» پايان می يابد.
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٨  ــ دو واژه بنويسيد که با حرف «ظ» آغاز شود.
٩ــ غلط های اماليی را در متن زير پيدا کنيد و شکل صحيح آن ها را بنويسيد.

……………………
١٠ــ نام اشيا و تصاوير زير را به امالی درست بنويسيد.

……………………                  ……………………            
١١ــ واژه ی «حصار» با کدام کلمه هم خانواده نيست:

الف) محاصره         ب) محصول             پ) محصور            ت) حصر
١٢ــ صدای «ز» چند شکل دارد، برای هريک، کلمه ای بنويسيد.

١٣ــ با هريک از حروف زير، يک واژه از کتاب درسی ……… بنويسيد.
ب) ت: الف) ص:   

نمونه ی پرسش های نگارش و انشا

الف) موضوع های نگارشی: (١٠ نمره)
١ــ يکی از شخصيت های برجسته ی تمّدن اسالمی را معرفی کنيد.

٢ــ يکی از مکان های فرهنگی يا تاريخی را توصيف کنيد.

ب) پرسش ها: (١٠ نمره)
١ــ با هريک از واژه های زير جمله ای ادبی بنويسيد.

ــ جوان: ــ سرزمين:   
٢ــ واژه های (دل انگيز، نوجوان، غنچه، اخالق) را در يک بند (حدود سه سطر) به کار ببريد.

٣ــ عبارت ناتمام زير را تا دو سطر ادامه دهيد. مثال:
ــ اگر فرماِن کارها به نوجوانان ………………………………………

تصوير تصوير
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تصوير

٤ــ جمله ی ادبی زير را به صورت ساده ی زبانی بنويسيد.
ــ گل ها به احترام خورشيد برپا ايستادند.

٥  ــ با بهره گيری از عنصر تشخيص، يک بند درباره ی «     ؟      » بنويسيد. (سه سطر)
٦  ــ درباره ی يکی از مراسم مذهبی يا مّلی مدرسه ی خود گزارشی کوتاه، بنويسيد.

٧ــ تصوير زير را به کمک عنصر تشبيه در دو سطر، وصف کنيد.

٨   ــ عنوان مناسبی برای نوشته ی پرسش قبل (٨) انتخاب کنيد.
٩ــ بيت زير را به نثر ساده، بازنويسی کنيد. نمونه:

سخن»«سخن را سر است ای خداوند و بن ميان  در  سخن  مياور 
١٠ــ احساس خود را درباره ی بهترين يا بدترين درس کتاب فارسی در يک بند (چهار سطر) 

بنويسيد.
١١ــ نوع جمله های زير را (ادبی/ زبانی) معّين کنيد:

رخسار  از  پرده  الجوردين  افق  در  چهر  آتشين  زيبارويی  همچون  بامداد  هر  خورشيد  الف) 
برمی دارد.

ب) هر روز صبح، با طلوع خورشيد، به سوی مدرسه روانه می شويم و نکته ها می آموزيم.
١٢ــ برای هريک از واژه های زير، يک «شبکه ی معنايی» بسازيد.

ب) آفرينش: الف) غنچه:    
١٣ــ بند زير را ويرايش کنيد.
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فهرست کتاب هاى متناسب با برنامه ى درسى فارسى دوره ى راهنمايى
سال انتشارناشرنويسنده / مترجمنام کتاب

١ ــ آرش کمانگير
٢ ــ آيينه ها

٣ ــ افسانه ى شاهان و پهلوانان (ضحاک و 
كاوه ى آهنگر)

٤ ــ از انشاء تا نويسندگى
٥ ــ پروانه ها (داستان هاى کوتاه) 

٦ ــ پرورش فکر و آشنايى با انشانويسى 
٧ ــ گشت و   گذاری در لطيفه های ادبی

٨  ــ تازه هايى از ادبيات کهن براى نوجوانان 
(قصه هاى هزار و يک شب) 

٩ ــ تازه هايى از ادبيات کهن براى نوجوانان 
(قصه هاى سياست نامه) 

١٠ ــ جايزه
١١ ــ تمثيل هاى دريايى

١٢ ــ خاطرات مه گرفته 
١٣ ــ خداوندگار کوچک
١٤ ــ طوطيان شيرين گفتار
١٥ ــ خاتون معارف ايران
١٦ ــ با گهرهای فراوان

١٧ ــ سروها ايستاده مى ميرند
١٨ ــ شکوفه بر شمشير

١٩ ــ صداى پنجره (داستان هايى پيرامون 
جنگ تحميلى)

٢٠ ــ ضرب المثل ها و سخنان حکمت آميز
٢١ ــ قصه هاى دلنشين ادب فارسى

٢٢ ــ کودکى و نوجوانى معصومان (ع)
٢٣ ــ گلچين سخن فارسى

٢٤ ــ گل مريم
٢٥ ــ هستم اگر مى روم
٢٦ ــ ماه در گهواره

٢٧ ــ مجموعه چهره هاى درخشان
٢٨ ــ مجموعه قصه  هاى شاهنامه

٢٩ ــ نامه هايى به خدا
٣٠ ــ يک آسمان سالم

محّمدرضا محّمدى نيکو
محّمدرضا يوسفى

محمود مشرف آزاد تهرانى

جعفر رّبانى
محمد رضا يوسفى

على فرخ مهر 
محمود حکيمى
شکوه قاسم نيا

مرجان کشاورزى آزاد

محمد رضا سرشار (رهگذر) 
فرزين خجسته
افشين عال

محمد على شاکرى يکتا
فريدون اکبرى ِشلدره اى

سعيد وزيرى
محّمدرضا  سنگری و ديگران 

مسلم ناصرى
امير مهدى مراد حاصل
مصطفى رحماندوست

امراله ذوالفقارى
جعفر ابراهيمى
مهدى کاموس
شهرام رجب زاده

امير مهدى مراد حاصل
محمدرضا سرشار (رهگذر)

محمد کاظم مزينانى
نويسندگان مختلف
آتوسا صالحى
محمود جويبارى
افسانه شعبان نژاد

مهاجر
پيک بهار
مهاجر

مدرسه
پيک بهار
عابد

لوح زّرين
پيرايش

پيرايش

سوره ی مهر
مؤسسه توسعه روستايى ايران

کانون پرورش فکرى…
کانون پرورش فکرى… 

نشر چشمه
نشر واج
راه انديشه
پيرايش
مدرسه
شکوفه

نداى انديشه
قديانى
اسپيد
پارس
پيام نور

سوره ى مهر
 مدرسه

دفتر انتشارات کمک آموزشى
افق
وثوق

محراب قلم

١٣٨٣
١٣٧٩
١٣٨٣

١٣٨٠
١٣٧٩
١٣٧٩
١٣٨٧
١٣٧٩

١٣٧٩

١٣٨٧
١٣٨٠
١٣٧٩
١٣٧٩
١٣٨٢
١٣٨٥
١٣٨٦
١٣٧٩
١٣٨٦
١٣٦٣

١٣٧٩
١٣٧٩
١٣٧٩
١٣٧٩
١٣٨٤
١٣٨٦
١٣٧٩
١٣٧٩
١٣٨١
١٣٧٩
١٣٨٣
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ــ ابراهيمى، نادر، سه ديدار، حوزه هنرى سازمان تبليغات اسالمى، ١٣٧٧.
ــ اعتصامى،  پروين ، ديوان شعر، «با مقدمه ى ملک الشعراى بهار»، انتشارات امير کبير، تهران، ١٣٨٦.
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تهران، چاپ اول، ١٣٨٨. 
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ــ ــــ ــــ، مثل چشمه، مثل رود، سروش، تهران، ١٣٧٢. 

ــ ايبد، طاهره، التماس مرغابى ها، آستان قدس رضوى (مجموعه سه داستان درباره حضرت على (ع) 
براى نوجوانان) 
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ــ حجازى، بنفشه، ادبّيات کودکان و نوجوانان، انتشارات روشنگران، چاپ دوم، ١٣٧٧.
ــ حقوقى، محّمد، «شعر نو از آغاز تا امروز»، يوشيج، ١٣٦٩.

ــ حکيمى، محمود، «سخنى درباره ى ادبّيات کودک و نوجوان»، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، ١٣٦٠. 
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ــ خّيام، «رباعّيات»، «به تصحيح محّمد على فروغى»، تهران ١٣٢١.
ــ رهگذر، رضا، «و اّما بعد…» انتشارات حوزه هنرى، سازمان تبليغات اسالمى، چاپ اّول، ١٣٦٦. 
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