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راواال نگشت هیچ کس و عالِم واال  معلّم  َمر  نادیده 
)ناصرخسرو(

 سخني با دبیـران ارجمند

ستایش خداوند پاک و مهربان را سزاست که به ما زمان و توان داد تا بتوانیم در پرتو  مهر و نواختش، 
این کار را در جهت اهداف فرهنگی ــ تربیتی نظام آموزش و پرورش و با تأکید بر نقش تأثیرگذار معلّم و 

ارتقای خودباوری در فرایند یاددهی ــ یادگیری  به پیش ببریم.
فارسی پایٔه نهم بـا ساختار جدید )مهارت های  خوانداری و مهارت هـای نـوشتاری( از دید پیوستاری و 
برنامه ریزی تألیف کتاب های فارسی، دنبالٔه همان زنجیره ای است که از پایٔه اّول ابتدایی پدیدار گشت و پس 

از پیمودن فراز و فرود ها و کسب تجربه ها، اکنون این چنین، رخ نموده است .
با استقالل یافتن »مهارت های نوشتاری« و تألیف کتاب ویژه ای برای آن، از مهر سال 1393، مجال 
پهنۀ  در  نیز  خاّلقیت  و  آفرینش  فضای  آن،  درپی  و  می شود  فراهم  انشا  و  نگارش  درس  دوبارٔه  رویش 
آموزش های َمدرسی ما درخشان تر می شود و به پرورش ذوق و بالندگی استعدادها و تقویت تخّیل، کمک 
بیشتری می کند. افزون بر این، آموزش امال، نگارش و انشا نیز به شیوه های علمی و جهت یافته، مبتنی بر 

محتوایی ساخت مند  صورت می گیرد.
با مبانی برنامه و همسو کردن نگرش دبیران  ایٔه نهم، برای آشنایی بیشتر  پ کتاب راهنمای معلّم فارسی 
گرامی این درس با رویکردها و اهداف آموزشی ــ تربیتی، سامان یافته است. قصد ما در این کتاب، فراهم 
کردن گنجینه ای از دانش نبوده است بلکه خواسته ایم برای هر موضوع، دریچه ای به روی ذهن ها بگشاییم 
و جهشی در روش ها ایجاد کنیم و باقی را به هّمت بلند شما همکاران عزیز بسپاریم؛ به همین روی، برخی 
درس ها را فراخ تر و برخی دیگر را به اشارت، بررسی کرده ایم؛ پس کتاب راهنمای معلّم، آغاز راهی است 
که پویه ها و باریک اندیشی ها و تالش های پیگیر آموزشی شما  آن را به فرجام درست و هنجارمند می رساند. 

بر بنیاد آنچه گفته ایم، درنگ در زمینه های زیر، بایسته است:
ــ پیوستگی »مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری« با کتاب های دورٔه ابتدایی، ایجاب می کند 

که معلّمان گرامی از موضوع ها و مباحث مطرح شده در دورٔه پیشین، کامالً آگاه باشند.



ــ با توّجه به اینکه رویکرد آموزشی کتاب، فّعالیت محور و مشارکتی است، توصیه می شود همکاران 
محترم با به کارگیری روش های پویا و فّعال آموزشی همچون: گفت و گو و بحث گروهی، همیاری و قضاوت 
عملکرد و با ورود فّعاالنٔه دانش آموزان در فرایند یاددهی ــ یادگیری، کالس را سرزنده و با طراوت نگهدارند 

تا آموزش و یادگیری، پویا، پایا، ماناتر و ژرف تر صورت گیرد.
و  تکوینی  سیر  »تدریج«،  بر  را  اصل  ادبی،  و  زبانی  دانش های  بخش  در  ویژه  به  کتاب،  تألیف  در  ــ 
آموزش مرحله ای نهادهایم؛ بنابراین، از گسترش مباحث و شرح غیرضروری که به انباشت دانش و خستگی 
و فرسایش ذهنی دانش آموزان می انجامد، باید پرهیز کرد؛ زیرا مباحث نگارشی، دستوری و ادبی در سال های 
بعد، فربه تر و کامل تر بیان خواهد شد، بنابراین در آموزش باید اندازه نگاه داشت و به ساختار کتاب پای بند بود 

که »این به ظاهر نقص، تدریج آوری است«.
ساختار فصل های کتاب فارسی نهم، اندکی با کتاب های فارسی پایٔه هفتم و هشتم متفاوت است. در 

ادامه به کوتاهی، هر فصل را معرفی می کنیم:
در فصل نخست »زیبایی آفرینش« دو درس آمده است که تصویری از خلقت بی مانند خداوند را با علم و 

آگاهی در پهنٔه آمورش رسمی  پیوند می دهد. 
فصل دوم »شکفتن«، دو درس دارد که دانش آموزان را با ویژگی های دورٔه نوجوانی و تالش برای به ثمر 

رساندن توانایی های آنها آشنا می کند.
فصل آزاد، در این کتاب،  به دو بخش تقسیم شده است؛ بخش نخست پس از فصل شکفتن و بخش دوم 
در ادامٔه فصل اسالم و انقالب اسالمی آمده است. این تغییر بر بنیان بازخوردهایی است که از معلّمان ارجمند 

به دست آمد و اکنون می توان این فصل را در نوبت های اّول و دوم بررسی کرد. 
در فصل آزاد و بخش نخست »ادبیات بومی«، فرصتی فراهم آمده است تا با توّجه به فصل شکفتن، 
دانش آموزان با نظارت و راهنمایی شما دبیران گرامی، احساسات و عالیق ملّی و منطقه ای خود را نسبت به 

زبان، گویش و همٔه ویژگی های فرهنگ بومی، در قالب های »درس، حکایت و شعر خوانی« آشکار کنند.  



دروس سه گانٔه فصل سوم »سبک زندگی«، جلوه های اخالق و تأثیر آن را در زندگی بیان می کند و هنجارها 
و آداب بهتر زیستن را بر پایٔه فرهنگ این سرزمین نشان می دهد.

در فصل چهارم »نام ها و یادها«، دانش آموزان طی سه درس با برخی از شخصیت های بزرگ و نام آشنا و 
شیوهٔ زندگی و رفتار آنان آشنا می شوند.

پنجمین فصل، به نام »اسالم و انقالب اسالمی« است که سه درس دارد. در این درس ها، دانش آموزان با 
برخی از ویژگی های شخصیت های برجسته و تاریخی جهان اسالم آشنا می شوند و به تأثیر انقالب اسالمی در پهنٔه 

زبان و ادبیات و بنیاد های فکری و اجتماعی جامعه، پی می برند.   
در بخش دوم فصل آزاد »ادبیات بومی«، دانش آموزان با توّجه به فصل اسالم و انقالب اسالمی، محتوای 
مناسب را در قالب های درس پانزدهم و روان خوانی، تولید می کنند. در تولید محتوای درس آزاد، پیداست که 
تکیه بر عنوان فصل، راهنما و کمک به زایش ذهن خواهد بود اّما این سخن به معنای محدود ساختن توانایی 
و دامنٔه ذهنی نباید تلّقی گردد به همین سبب اگر دانش آموزی، گرایش به تهیه و نگارش موضوعی دیگر داشته 
باشد؛ پذیرش آن هم مانعی ندارد؛ زیرا آنچه اهمیت دارد؛ فرصت سازی برای تقویت نگرش و رشد مهارت های 

زبانی است.
آخرین فصل )فصل ششم(، »ادبیات جهان« با دو درس، نمونه هایی از ادبیات جهان را فرا روی دانش آموزان 
قرار می دهد تا آفاق فکری و ادبی آنها را گسترش دهد و زمینٔه الزم را برای آشنایی با ادبیات جهان و مقایسٔه آن 

با ادبیات ایران، فراهم نماید.
آنچه در برنامٔه آموزشی و فرایند یاددهی ــ یادگیری درس ادبیات فارسی باید به طور ویژه مورد تأکید قرار 

گیرد؛ توّجه به دو مسئلٔه زیر است:
الف( تقویت سواد خوانداری و ُخرده مهارت های آوایی زبان.

ب( پرورش سواد ادراکی با در نظرگرفتن الیه ها و سطوح درک متن.
در این دو زمینه، همٔه ما به مطالعه و تمرین بیشتری نیاز داریم. از هر فرصتی برای یادگیری باید بهره بگیریم. 

تا خود خواننده و یادگیرندٔه خوبی نباشیم؛ آموزندٔه خوبی نخواهیم بود.
   سخن آخر را به مثنوی معنوی موالنا جالل الّدین محّمد)ره( وا می گذاریم:

           این همه گفتیم لیک انـدر بسیچ        بـی عـنـایات خـدا هیچیـم  هیچ
           بی عنایات  حق و  خاصان  حق                           گر َملَک باشد، سیاهستش ورق

                                                                           گروه زبان و ادب فارسی
                                                                  دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری


