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مبانی برنامۀ درسی حوزۀ یادگیری زبان و ادبیات فارسی  

ایران است  باورها و شکوه فکر فرهیختٔه فرهنگ  اندیشه ها،  بازنمایانندٔه  زبان و ادبیات فارسی، 
و چونان میراث ارزشمنِد نسل ها و سده ها، از گذشته به امروز، راه یافته است. برگ برگ فرهنگ 
و ادب فارسی را آثار منثور و منظومی تشکیل داده که بیانگر غنای اندیشه و بینش ورزی ایرانیان 
است. توّجه به این موضوع حیاتی وظیفٔه حّساس و خطیر برنامه ریزان درسی، به ویژه در قلمرو تعلیم 
و تربیت، به شمار می رود تا از طریق ایجاد فضاهای مناسب برای دانش آموزان، امکان آشنایی آنان 
نیکوتر زیستن، تجارِب  به مراتبی از حیات طّیبه و  برای رسیدن  آید و  با این ذخایر فرهنگی فراهم 

شایسته ای کسب شود.
یکی از مهارت های ضروری در دنیای کنونی، توانایی نوشتن است. انسان در زندگی اجتماعی 
نیاز به بازگویی سخن و ارتباط با همنوعان خود دارد. نوشتن در کنار گفتن، از راه های ماندگارسازی 
کالم و بیان افکار است. نوشتن به سبب پیوستگی ناگسستنی اش با اندیشه و تفّکر انسان، می تواند 
بنابراین، با طّراحی و تدوین برنامٔه درسی  نقشی مهم در تقویت خاّلقیت و کاربرد آن داشته باشد. 
مناسب، می توان دانش آموزان را با این حوزه، آشنا و آنان را نسبت به پاسداری از میراث فرهنگی 

ترغیب کرد و در به کارگیری آموخته ها در زندگی توانمند ساخت. 

رویکردهای حاکم بر برنامه درسی نگارش   

»رویکرد« جهت گیری اساسی نسبت به فرایند یاددهی ــ یادگیری و ابعاد گوناگون آن در حوزٔه 
برنامه  ریزی درسی است. در یک نگاه کلّی، از دو منظر می توان به رویکرد نگریست: »برنامٔه درسی 

ملّی« و »برنامٔه درسی زبان و ادبیات فارسی«

رویکرد عام  

این رویکرد بر بنیاد »برنامٔه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران«، یعنی شکوفایی فطرت توحیدی 
استوار است و تألیف و سازماندهی کتاب با توّجه به عناِصر پنجگانه  )علم، تفّکر، ایمان، اخالق، عمل( 

و جلوه های آن در چهار عرصٔه )خود، خلق، خلقت و خالق( انجام گرفته است.
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رویکرد ویژه  
رویکرد ویژه یا خاص در برنامٔه درسی زبان و ادبیات فارسی، برای آموزش مهارت های نوشتاری، 

رویکرد مهارتی است.

رویکرد مهارتی  

رویکرد اصلی برنامه در تألیف و سازماندهی محتوای آموزشی این دوره، »رویکرد مهارتی« است. 
یعنی توانایی نوشتن، مهارتی است که در پی آموزش، تمرین، تکرار، کار و نوشتار، کسب می شود. 
نوشتن یک هنر زبانی نیست بلکه مهارتی اکتسابی است. از این رو این درس، کامالً ورزیدنی و عملی 

است.
دانستنی های حفظی این کتاب، بسیار اندک و ناچیز است؛ لذا توصیه می شود از کشاندن آموزش 

کتاب به سمت مباحث دانشی و حفظ کردنی پرهیز گردد.
دانش آموزان باید در کالس، فرصت نوشتن و بازنویسی و نقد نوشته های همدیگر را تجربه کنند. 
مناسب ترین راه، همین است. یکی از اصلی ترین دالیل کاهش حجم و تعداد درس ها ایجاد فرصت 
بیشتر برای تجربه های یادگیری است. کمتر حرف بزنیم و بیشتر به دانش آموزان برای نوشتن، فرصت 

بدهیم. 
افزون بر رویکرد خاص، چند رویکرد فرعی نیز در تدوین و سازماندهی محتوا مورد توّجه بوده 

است که عبارت اند از: 

نمایۀ رویکردهای فرعی برنامۀ درسی
رویکرد کلّی

رویکرد فّعالیت محوری
رویکرد ارتباطی

رویکرد ساختاری
رویکرد تلفیقی
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رویکرد کّلی   
بر اساس این رویکرد )روان شناسی گشتالت(، انسان هنگام برخورد با امور و پدیده ها ابتدا به کّل 
آنها توّجه می کند و پس از آن به اجزای سازندٔه کل می پردازد؛ به همین جهت در برنامه های درسی 
و مراحل یاددهی ــ یادگیری نیز باید نخست َاشکال و صورت های کل را به دانش آموزان یاد بدهیم، 

سپس با استفاده از شیؤه تجزیٔه کل به عناِصر سازنده، اجزای آن را معّرفی کنیم.

رویکرد فّعالیت  محوری   
با توّجه به اینکه بخش قابل توّجهی از ماهّیت درس نگارش، مهارتی است و از طریق این مهارت ها 
به جنبه های درونی و برونی فرد پرداخته می شود، سعی شده است در طّراحی برنامٔه درسی فارسی 
متوّسطه به طور متعادل به جنبه های مختلف وجودی دانش آموز این دوره توّجه کافی شود و متناسب 

با آن، عناصر محتوا و فّعالیت  های یادگیری سازماندهی گردد. 

رویکرد تلفیقی  
از آنجا که درس های »نگارش« و »فارسی« ماهیتاً تلفیقی و درهم تنیده اند، سعی شده برنامٔه درسی 
به نحوی تلفیقی ارائه شود که در نهایت توانایی های ذهنی، درک و فهم، تجزیه و تحلیل، ترکیب و 
بازسازی، نقد و داوری، برقراری ارتباط با دیگران، ابراز وجود و بیان احساسات، افزایش قدرت 

خاّلقیت و... تقویت گردد و همچنین تفّکر خاّلق و انتقادی دانش آموزان پرورش یابد.

 رویکرد ساختاری   
به  نسبت  دانش آموز  نهایت،  در  که  شده  تدوین  و  طّراحی  گونه ای  به  نگارش  آموزش  برنامٔه 
ساختارهای تشکیل دهندٔه زبانی و نوشتاری آگاهی پیدا کند و از طریق مهارت در شناخت جنبه های 
توصیفی زبان، به معانی موجود در آن پی ببرد و بتواند در نوشتن، ساختار معیار زبان نوشته را به کار 

بگیرد. 
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رویکرد ارتباطی    
در این رویکرد، کتاب نگارش وسیله ای برای فهم و پیام رسانی و برقراری روابط اجتماعی بین 
افراد تلّقی می گردد و به جای توانایی زبانی و ادبی به توانایی ارتباطی و کنش های زبانی اهّمیت داده 
می شود؛ در نتیجه، حّس نیاز دانش آموز به بهره گیری از آثار زبان و ادبیات، رشد می یابد و امکان 

تعامل بین افراد و گروه ها افزوده می گردد.
به گونه ای است که هر دو  این است که آموزه ها و رهیافت هایش  این رویکرد  نکته در  مهم ترین 
برای  را  ارتباطی  رویکرد  بتوان  شاید  می گیرد.  بر  در  را  نقش گرایی  رویکرد  و  ساختاری  رویکرد 
دستیابی به مهارت ارتباط در قلمرو مهارت های زبانی، رویکردی کامالً تلفیقی به شمارآورد. از این 

دیدگاه، همٔه توانایی های زبانی در پِی پروردن خوب سخن گفتن و راحت نوشتن خواهد بود.

اهداف برنامۀ درسی ــ تربیتی  

الف( شایستگی تفکر و تعقل 
 تقویت تفّکر و پرورش قّؤه قضاوت و ارزیابی منطقی؛

 ایجاد فرصت های مناسب در برنامه برای تربیت و پرورش شهروندانی با نگرشی عقالنی؛ ارتقای 
نگرش عقالنی دانش آموزان با طراحی فرصت مناسب؛ 

 ایجاد فرصت های مناسب در برنامه برای تربیت و پرورش تفّکر خاّلق و انتقادی؛ پرورش تفکر 
خاّلق و انتقادی؛ با طراحی فرصت مناسب؛

 تقویت توانایی تفّکر و افزودن بر توانایی های ذهن و زبان؛
ب( شایستگی ایمان

 تقویت عالقه به زبان، فرهنگ و ادبیات ایران اسالمی در میان دانش آموزان؛
 بهره گیری از مظاهر باورشناختی و ایمانی در نوشته ها؛
 تقویت عالقه و نگرش مثبت به مطالعه و کتاب خوانی؛

 تقویت عالقه و نگرش مثبت به کاربرد مهارت های نوشتن؛
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 ایجاد نگرش مثبت نسبت به استفاده از کالم بزرگان و توانایی به کارگیری آن در نوشتن؛

پ( شایستگی علم
 آشنایی با اصول و قواعد پرورش موضوع؛

 تقویت توانمندی در جذب و دریافت موضوعات از محیط پیرامون؛
 آشنایی با نوشته های عینی و ذهنی؛

 آشنایی بیشتر با روش های مبتنی بر »پرسش گری« با هدف خلق نوشته؛
 آشنایی با نوع نگاه به نگارش و قواعد درست نویسی جمله و عبارت؛

 آشنایی با سازمان دهی ذهنی برای نوشتن یک اثر؛
 آشنایی با ساختار و اجزای یک نوشته؛

 شناخت نمونه هایی از نوشته ها در قالب های گوناگون؛
 شناخت ابعاد زیبایی شناختی اشعار، مثل ها، حکایات و ...؛

 آشنایی با روش مقایسه به منظور گسترش دادن فکر؛
 آشنایی با شیؤه جانشین سازی در خلق نوشته؛

 آشنایی با چگونگی گزارش گونه و داستان گونه نوشتن؛

ت( شایستگی عمل
 به کارگیری زبان معیارگفتاری؛

 توانایی برگرداندن زبان گفتار به زبان معیار؛
 توانایی خواندن متن، همراه با درک و فهم درون مایٔه آن؛

 توانایی بازشناسی متون، با توجه به ساختار و زبان نوشته؛
 توانایی ارزشیابی، نقد و تحلیل نوشتٔه خود و دیگران؛

 توانایی باز آفرینی َمثَل ها؛
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 توانایی باز نویسی حکایت ها؛

 توانایی باز پروری اشعار؛
 کسب مهارت در نقد منصفانه، براساس سنجه های معّین؛

 کسب مهارت در گسترش متن؛
 خلق یک نوشته، با بهره گیری از روش جانشینی؛

 خلق یک نوشته، با بهره گیری از روش سنجش و مقایسه؛
 رعایت عالئم سجاوندی )نشانه گذاری( در نوشته؛

 توّجه به پاکیزه نویسی، خوش خطی و نداشتن غلط امالیی در انشا؛
 رعایت نظم بخشی و انسجام متن نوشته؛
 طرح سؤاالتی مناسب برای نوشتن متن؛

 طرح سؤاالتی مناسب برای نوشتن گزارش؛
 درک ابعاد زیبایی شناختی نمونه های موجود و بهره گیری از آن در نوشته؛

ث( شایستگی اخالق
 آشنایی با ارزش های فرهنگی، دینی، اجتماعی و اخالقی ایران اسالمی؛

 تقویت عالقه مندی به رعایت اصول اخالقی و منصفانه در نقد آثار؛
 تقویت فرهنگ نقدپذیری و تحّمل سخن دیگران؛ 

 تلطیف احساسات و عواطف و رسیدن به التذاذ ادبی از راه مطالعٔه آثار ادبی.

ساختار و محتوا  

متوّسطٔه  دورٔه  به  آن  آغاز  که  است  نوشتن  مهارت  آموزش  برنامٔه  از  بخشی  دهم  نگارش  کتاب 
اّول برمی گردد. بنابراین برای آشنایی با این برنامه الزم است بازگشتی مختصر بر ساختار محتوای 

متوّسطٔه اّول داشته باشیم.
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نگاهی به ساختار و محتوای کتاب »آموزش مهارت های نوشتاری«
متوّسطهٔ اّول

مهارت های  به  نوشتن،  بر  عالوه  اّول،  متوّسطٔه  دورٔه  نوشتاری  مهارت های  آموزش  کتاب  در 
شنیدن، سخن گفتن، درک متن و نقد و تحلیل توجه شده است.

نوشتاری  انسجام  و  تفّکر، طبقه بندی مطالب در ذهن  آموزش  این کتاب،  نوشتن در  آغاز  نقطٔه 
است. در ادامه برای آموزش نوشتن، چارچوب ها و روش هایی ارائه می شود.

کتاب مهارت های نوشتاری شامل هشت درس است. در هر درس عالوه بر متن درس، تمرین های 
»تصویرنویسی«،  »درست نویسی«،  نگارشی«،  »فعالیت های  عنوان های  با  بخش،  سه  در  نوشتاری 
»حکایت نگاری« و »َمثَل نویسی«، سازماندهی شده است. بنابراین هر درس شامل مواردی است که 
در نمایٔه صفحٔه بعد آمده است. در این نمایه مروری سریع بر مطالب کتاب های مهارت نوشتاری دورٔه 

اّول متوّسطه شده است.
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نمایۀ محتوای کتاب های دورۀ اّول متوّسطه 

درس هشتم درس هفتم درس ششم درس پنجم درس چهارم درس سوم درس دوم درس یکم

 روشی برای
 نوشتن درباره
 موضوعات

ذهنی

 راهی برای نظم
 دادن به ذهن و

نوشته
بند مقدمه، بند نتیجه جمله موضوع بندهای بدنه  کوچک تر کردن

موضوع طبقه بندی موضوع نقشه نوشتن

فتم
ۀ ه

پای

 آشنایی با طرح
 سؤال برای

 نوشتن دربارٔه
مفاهیم    ذهنی

 تقویت مهارت
 نوشتن با طرح

 سؤاالتی
 مناسب برای

تولید متن

 آشنایی با بند مقدمه
 و بند نتیجه و تقویت

 مهارت در فضاسازی و
تصویری کردن نوشته

 آشنایی بیشتر با جمله
 موضوع تقویت مهارت
 تولید بندهایی با رعایت

 جمله موضوع و جمله های
تکمیل   کننده

 شناخت  جمله
  موضوع و جمله های
 تکمیلی و تقویت کننده

و  نقش  آنها  در
 بند         نویسی

 آشنایی با  مهارت
 کوچک تر کردن موضوع
 و تقویت مهارت  شناخت
ریز موضوع ها  در متن

موضوع طبقه بندی  با   آشنایی 
 تقویت توانایی تفکیک بند های
 موضوع توانایی تشخیص »ریز

موضوع         «  های یک      نوشته

سازمان دهی با   آشنایی 
نوشتن برای   ذهنی 
توانایی تقویت  اثر   یک 
طبقه بندی  ذهن      و نوشته

 افکار و
 گفتارمان را

بنویسیم

 دگرگونه ببینیم
 و گونه گون

بنویسیم

 با جانشین سازی
راحت تر بنویسیم

 با سنجش و مقایسه
آسان تر بنویسیم

 گوش بدهیم و
بنویسیم نگاه کنیم و بنویسیم  بیشتر بخوانیم،بهتر

بنویسیم مهندسی نوشتن

شتم
ۀ ه

پای

 آشنایی با
 کاربردهای
 زبان معیار و

 کاربردهای زبان
گفتاری.

 تقویت توانایی
 برگرداندن زبان
 گفتار به زبان

معیار.

 آشنایی با نوشتن
 از طریق نگریستن

 از دیدگاه های
 مختلف به یک

موضوع.
  توجه به مزایا،
 معایب،نکات
 جالب یک

 موضوع و ...

 آشنایی با شیؤه
 جانشین سازی در

نوشتن.

 آشنایی با شیوهٔ سنجش  و
 مقایسه درنوشتن و تقویت
 توجه به جنبه های گوناگون

یک پدیده.

 تقویت حافظٔه
 شنیداری از طریق
خوب گوش دادن.

 تقویت مهارت
 شنوایی و

 بهره گیری از آن
نوشتن.

 آشنایی با سواد دیداری در
خوب نوشتن.

به توجه   تقویت 
های ظاهری. ویژگی 

 مطالعه کتاب همراه با درک و
 درون مایٔه آن  و آشنایی با این
 موضوع که هر تصویر، نگاره
 نّقاشی و نگارگری و ... در

واقع یک متن است.

سازمان دهی با    آشنایی 
نوشتن برای   ذهنی 

یک اثر
 مروری بر محتوای پایٔه

هفتم

 نوشته را
ویرایش کنیم

 وسعت و عمق
 نوشته را بیش تر

کنیم

 قالبی برای نوشتن
برگزینیم

 نوشته را خوش آغاز
 کنیم، زیبا به پایان ببریم و

نیکو نام گذاری کنیم

 فضا و رنگ
 نوشته را تغییر

دهیم

 نوع زبان نوشته را
انتخاب کنیم

گزینش بشناسیم،  را   واژه ها 
کنیم  و  به کار  بگیریم

و نظام مند  ذهنی    با 
بنویسیم پرورده 

هم
یۀ ن

پا
 تأکید بر  پرهیز
 از  ویرایش

 نوشته در مرحلٔه
 آزاد نویسی و
 تأکید بر اهمیت

 ویرایش در
     مرحلٔه

پیراسته       نویسی.

 ایجاد نگرش
 مثبت نسبت به
 مطالعٔه کتاب، به
 منظور افزودن بر
 وسعت و عمق

 نوشته و بهره گیری
 از آیه، حدیث،

 سخنان حکیمانه،
 مثل و ... در

نوشتن

 شناخت قالب های
 مناسب و مختلف نوشته
 مانند داستان، گزارش،
 زندگی نامه، سفرنامه،
 خاطره و نامه و ...

 آشنایی با روش های
 مناسب برای آغاز و پایان

موفّق یک نوشته

 آشنایی با بافت
 زبانی و محتوایی
 نوشته های »طنز

آمیز« و »غیر طنز«.
 آشنایی با شش

 شیوه و شگرد برای
 خلق فضای طنز

در نوشته

 آشنایی با بافت زبانِی
 »     نوشته های عادی«
 و »نوشته های ادبی«

 شناخت ویژگی های زبان
عادی و زبان ادبی

و واژگان  گسترش   اهمیت 
ظرفیت های از   بهره گیری 
 شبکــه      معنایــی، نـــاسازی

معنایی، تنوع  فعل ها

 مروری بر نقشٔه ذهنی و
راه های پرورش ذهن

مطالعٔه کتاب  مهارت های نوشتاری و دّقت در مطالب آن به دبیران محترم توصیه می شود.
اینک پس از آشنایی مختصر با ساختار کتاب مهارت های نوشتاری در متوّسطٔه اّول، به معرفی 

ساختار کتاب نگارش دهم می پردازیم.
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آشنایی با ساختار کتاب نگارش دهم  

دیگر  بیان  به  می شود.  دنبال  نگارش  کتاب  با  دوم  متوّسطٔه  در  نوشتن  مهارت  آموزش  برنامٔه 
دانش آموزان با گذراندن دورٔه متوّسطٔه اّول، سطوحی از این مهارت را کسب کرده اند. برای آشنایی 
با ساختار کتاب نگارش دهم، ابتدا نگاهی به فهرست مطالب کتاب، که در نمایٔه صفحٔه بعد آمده است، 

خواهیم داشت.
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ش پایۀ دهم

نمایۀ ساختار کّلی کتاب نگار

ستایش

درس یکم

پرورش موضوع

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار

حکایت نگاری

درس دوم

عینک نوشتن

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار

َمثَل نویسی

درس سوم

نوشتۀ عینی
کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار

شعر گردانی

درس چهارم

نوشته های گزارش گونه
کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار

حکایت نگاری

کارگاه  نوشتن
هنجار نوشتار

َمثَل نویسی

نوشتۀ ذهنی )1( جانشین سازی

درس پنجم

درس ششم

نوشتۀ ذهنی )2( مقایسه و سنجش
کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار

شعر گردانی

درس هفتم

نوشتۀ ذهنی )3( ناسازی مفاهیم یا تضاد مفاهیم
کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار

حکایت  نگاری

درس هشتم

نوشته های داستان گونه
کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار

َمثَل نویسی نیایش



12
عالوه بر  درس  هر  در  است.  درس  هشت  شامل  دهم  نگارش  کتاب  کردید،  مالحظه  چنان که 
با عنوان های »کارگاه نوشتن «، »حکایت نگاری«،  تمرین های نوشتاری در چهار بخش  متن درس، 
»َمثَل نویسی« و »شعر گردانی«  سازماندهی شده است. بخش  »هنجار نوشتار« نیز برای آشنایی بیشتر 

دانش آموزان با زبان معیار آمده است. نمایٔه زیر ساختار یک درس را نشان می دهد.

نمایۀ ساختار یک واحد یادگیری کتاب نگارش دهم

َمثَل نویسی

شعر گردانی

ساختار یک واحد یادگیری

حکایت نگاریهنجار  نوشتارکارگاه  نوشتنمتن و تصویر


