1

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشى
نام كتاب :فارسی ششم دبستان ـ 34

پدیدآورنده :سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف :دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف :نعمت اهلل ایران زاده ،فردوس حاجیان ،علیرضا چنگیزی ،حاتم زندی،
مح ّمدرضا سرشار ،اسداهلل شعبانی ،زهراالسادات موسوی ،شهین نعمت زاده ،سلیم نیساری و عبّاسعلی وفایی
(اعضای شورای برنامه ریزی)
لدره ،نازیال بهروان ،مهتاب میرایی آشتیانی ،مرجان سجودی،
حسین قاسم پور مقدّم ،فریدون اکبری شِ َ
راحله مح ّمدی ،حسن ذوالفقاری و مح ّمدرضا سنگری (اعضای گروه تألیف) ـ مح ّمد دانشگر ( ویراستار)
مدیریت آمادهسازی هنری :ادارهي ّ
كل نظارت بر نشر و توزیع موا ّد آموزشی

شناسه افزوده آماده سازی :لیدا نیک روش (مدیر امور فنی و چاپ) ـ مجید ذاکری یونسی (مدیر

هنری) ـ جواد صفری (نگاشتارگر(طراح گرافیک) ،طراح جلد و صفحه آرا) ـ الهام ارکیا ،بهرام ارجمند نیا،
میثم برزا ،بهاره جابری،ثنا حسین پور ،پارسا حسین پور ،فاطمه حق نژاد ،سیاوش ذوالفقاریان ،فاطمه رادپور،

ایمان نکاحی،لیدا معتمد (تصویرگران) ـ کامران انصاری (ط ّراح خط رایانه ای) ـ فاطمه باقری مهر ،فاطمه
گیتیجبین،زهرارشیدیمقدم،زینتبهشتى شیرازى،حمیدثابتکالچاهی،ناهیدخیامباشی(امورآمادهسازی)

نشانی سازمان :تهران :خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارهی  ٤آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن٩ :ـ ، ٨٨٨٣١١٦١دورنگار ، ٨٨٣٠٩٢٦٦ :کد پستی١٥٨٤٧٤٧٣٥٩ :

ناشر :شرکت افست :تهران ـ کیلومتر 4جادّهی آبعلی ،پالک  ، 8تلفن ، 77339093 :دورنگار،77339097 :

صندوق پستی 4979 :ـ 11155

چاپخانه :شرکت افست «سهامی عام» ()www.Offset.ir

سال انتشار و نوبت چاپ :چاپ دوم 1396

برای دریافت فایل  pdfکتاب های درسی به پایگاه کتاب های درسی به نشانی  www.chap.sch.irو
برای خرید کتاب های درسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی  www.irtextbook.irیا
 www.irtextbook.comمراجعه نمایید.
مادی و معنوی این کتاب متعلّق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و
کلیه ی حقوق ّ
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های
مجازی ،نمایش ،اقتباس ،تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکسبرداری ،نقاشی ،تهیهی فیلم و تکثیر به هر شکل
و نوع بدون کسب مجوز ،ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
شابک ISBN 978 -964 - 05 - 2481 - 7 978- 964-05 - 2481- ٧

2

3

 6پيشگفتار
 8ستايش :به نام آن که جان را فکرت آموخت
 9فصل ا ّول :آفرينش
ِ
معرفت آفریدگار
 10درس ا ّول:
محبت
 13حکایتّ :
 14درس دوم :پنجره های شناخت
 18بخوان و حفظ كن :ای ماد ِر عزیز
دهد
 20بخوان و بينديشُ :ه ُ
 25فصل دوم :دانایی و هوشیاری
26
30
32
36
37
43

درس سوم :هوشیاری
بخوان و حفظ كن :سخن
درس چهارم :داستان من و شما
حکایت :علم و عمل
خان رستم
درس پنجم :هفت ِ
دوستان همدل
بخوان و بينديش:
ِ

 49فصل سوم :ايران من
 50درس ششم :ای وطن
  53حكايت :انوا ِع مردم
ِ
(فرهنگ بومي )1
 54درس هفتم  :درس آزاد
خاک ِ
 56بخوان و حفظ كن :همه از ِ
پاک ایرانیم
 58درس هشتم :دریا ُقلی
 62بخوان و بينديش :تندگویان

4

 65فصل چهارم :نامآوران
66
72
74
77

78
80

درس نهم :رنجهایی کشیدهام که مپرس
بخوان و حفظ كن :باران
درس دهم :عطّار و جالل ال ّدین مح ّمد
درخت علم
حکایت:
ِ
درس یازدهم :شهدا خورشیدند
بخوان و بينديش :بوعلی و بهمنیار

 83فصل پنجم :را ِه زندگی
84
88
90
92
93
95

درس دوازدهم :دوستی /مشاوره
بخوان و حفظ كن :شی ِر خدا
ِ
(فرهنگ بومی )2
درس سیزدهم :درس آزاد
حكايت :عم ِر گرانمایه
درس چهاردهم :را ِز زندگی
بخوان و بينديش :پیاده و سوار

 97فصل ششم :علم و عمل
98
100
101
104
106
109

درس پانزدهم :میوهی هنر
حكايت :افالطون و مرد جاهل
درس شانزدهم :آداب مطالعه
بخوان و حفظ کن :به گیتی ،بِه از راستی ،پیشه نیست
درس هفدهم :ستارهی روشن
بخوان و بينديش :آوای گنجشکان

 114نيايش :خدایا ،جهان پادشاهی تو راست
 115واژهنامه

5

پیشگفتار
پروردگار مهربان را سپاس میگوییم که درپی استقرار پایهی ششم ابتدایی ،توانستیم با تکیه بر مبانی تعلیم و
توجه به چهارچوب برنامهی درسی ملّی به بازنگری محتوای درس فارسی بپردازیم و کار تهیه،
تربیت اسالمی و نیز ّ
طراحی و سازماندهی ساختار و محتوای کتاب درسی و دیگر کارافزارهای آموزشی را به فرجام برسانیم.
ّ
امیدواریم آموزش این محتوا ،سبب شکوفایی استعدادهای نوآموزان و آینده سازان ایران اسالمی و رشد و بهبود
فرایند آموزش عمومی میهن عزیزمان شود.
زبان فارسی ،جایگاه و اه ّمیت بسیار ارجمندی دارد؛ چون از سویی هویت فرهنگی ما را سامان میدهد و از دیگر
سوی ،درگا ِه رفتن به دنیای آموزش و یادگیری دیگر علوم و فضایل است.
جالل فکر و فرهنگ ایران اسالمی در طول روزگاران است؛ جوهرهی آثار
درس فارسی ،پیام آور شکوه و
ِ
حکیمان و فرزانگان پهنهی علم و ادب فارسی ،همواره از سرچشمهی زالل معارف باورشناختی دین اسالم و
بن مایههای فرهنگی ،مایه ور است.
درخشان آسمان فرهنگ و ادب فارسی ،همچون فردوسی ،سعدی ،مولوی ،حافظ و مالصدرا
بزرگان و
ِ
ستارگان َ
و ،...حکیمان الهی و انسانهای فرهیخته و دین باوری بودهاند که رگ ِ
رگ وجودشان از آن سرچشمهها ،بارور و
سیراب شده و به همین سبب است که آثار این ادیبان و عالمان ،روایتگر معارف قرآنی و ظرایف حکمی زبان و ادبیات
فارسی است .زبان فارسی ،روح ملّت و جانمایهی وحدت آفرین ایرانیان در سراسر عالم است.
برای اینکه آموزش محتوای کتاب فارسی پایهی ششم به فراخور شأن و جایگاه درس فارسی و همسو با اصول
توجه به نکات ذیل ،ضروری است:
و اهداف برنامه و انتظارات مولّفان ،انجام گیردّ ،
 1رویکرد عام تدوین و سازماندهی محتوا و تألیف کتاب ،شکوفایی فطرت الهی با تکیه بر نگرش فرهنگی ــ
تربیتی است.
خاص آموزش محتوا بر مهارت آموزی یا آموزش مهارتهای زبانی و فرازبانی ،استوار است؛ به همین
  2رویکرد ّ
روی ،همزمان به مهارتهای خوانداری و نوشتاری و نیز مهارتهای فرازبانی ّ
(تفکر ،نقد و تحلیل) پرداختهایم.
  3بر پایهی برنامهی درسی فارسی ،جهتگیری زبان آموزی از ا ّول دبستان تا پایهی ششم ،حرکتی از زبان به سوی
ادبیات است؛ به همین دلیل است که در فارسی ا ّول دبستان ،همه چیز در خدمت آموزش و یادگیری نشانههای
زبانی(الفبا) است .هرچه از پلکان زبان آموزی ،باالتر میآییم به بار فرهنگی ــ ادبی آن افزوده میشود؛ یعنی در
پایهی ا ّول ،زبان ،موضوع و هدف آموزش بوده است ولی در پایههای باالتر مثل ششم ،زبان گذرگاهی است برای
رفتن به دنیای معانی و مفاهیم علوم گوناگون.
  4این کتاب به قلمروی شفاهی زبان و به بیان دیگر به قلمروی دریافتی یا ادراکی زبان مربوط میشود؛ بنابراین،
الزم است در فرایند یاددهی ــ یادگیری ،عناصر و ریزمهارتهای خوانداری (دیدن و گوش دادن انتقادی ،بهره گیری
خوانش متن و
از دیگر حواس ظاهری در پرورش ذهن و زبان ،رعایت آهنگ ،لحن کالم ،تکیه ،مکث و درنگ در
ِ
تقویت خواندن انتقادی) آموزش داده شود تا زبان آموز را پس از درک و دریافت درست به ّ
تفکر در الیههای زیرین
متن درس و نقد و تحلیل وادارد.
  5در تدوین این کتاب به موضوع تقویت فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی ،پژوهش ،اندیشه ورزی و پرورش ّ
تفکر،
توجه کافی شده است.
نقد و تحلیل ،و درک متنّ ،
خط تحریری یا خطّ
خط خواندنی ،دوم ّ
خط نسخ یا ّ
  6در کتابهای فارسی از سه نوع خط استفاده شده استّ :
خط خواندنیّ ،
خط هنریّ .
خط نستعلیق ساده یا ّ
نوشتنی و سوم ّ
خطی است که در کتابها و روزنامهها استفاده
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میشود .دانشآموز ،دست کم میتواند این خط را در بخشهای « بخوان و بیندیش» ببیندّ .
خط تحریری در متن
نستعلیق ساده یا هنری نیز ّ
درس آمده است تا دانشآموز ،هنگام رونویسی آن را تمرین کندّ .
خطی است که
خط
ِ
شعرهای کتاب با آن ،چاپ شده است تا دانش آموزان با دیدن آن با زیباییها وظرایف آن ،انس بگیرند.
توجه به اینکه امروزه در فرایند یاددهی ــ یادگیری ،دانشآموز نقش ف ّعالی دارد ،توصیه میشود همکاران تا
  7با ّ
ح ّد امکان از روشهای ف ّعال و پیشرفته در تدریس و آموزش کتاب فارسی بهره بگیرند .ایجاد فرصتهای مناسب
برای مشارکت دانشآموزان در ف ّعالیت های کالسی ،باعث تقویت مهارتهای گوش دادن ،سخن گفتن ،خواندن،
نوشتن و اندیشیدن میشود.
تفکر و ّ
توجه به اینکه اساس و پایه ی آموزش زبان فارسی بر ّ
خلقیت استوار است ،انتظار میرود همکاران
  8با ّ
توجه کنند .برای تقویت ّ
خلقیت ،بهتر است از
گرامی در کالس درس به این جنبه و نیز تفاوتهای فردی ّ
پرسشهای واگرا و بازپاسخ ،استفاده شود و در پاسخهای ابداعی و ّ
خلق دانشآموز از پیش داوری دوری شود تا مانع
پرورش و شکوفایی گفتار و نوشتار ّ
خلق آنان نشود.
  9برای بهبود آموزش زبان فارسی در طول سال تحصیلی ،بهتر است در آغاز سال ،جلساتی با اولیای دانشآموزان
برگزار شود و چگونگی کار با کتابهای فارسی برای آنان توضیح داده شود .این کار موجب آگاهی بیشتر خانوادهها
از رویکردها ،روش ها و ساختار کتاب می شود و در نتیجه ،تعامل بین مدرسه و خانواده را ارتقا میبخشد.
  10از آنجا که هر کاری به راهنما و دستورالعمل نیاز دارد ،انتظار میرود همکاران محترم در تمام مراحل تدریس از
مطالب کتاب راهنمای معلّم و کارافزارهای آموزشی فارسی به خوبی استفاده کنند .کارافزارهای آموزشی درس فارسی
برای پشتیبانی از محتوای کتاب فارسی تهیه شده است و به کارگیری اجزای آن هنگام تدریس ،موجب آسانی کار،
تحکیم و غنیسازی آموزش و یادگیری زبان فارسی میشود.
  11درسهای « آزاد» با موضوع فرهنگ بومی ،فرصتی مناسب برای معلّم و دانشآموزان است تا در محیط کالس
و با آرامش ،با هم نوشتن را تمرین کنند .نوشتن درس آزاد به شما کمک می کند تا مفاهیم و مطالب ضروری متناسب
با منطقهی خود را با درنظر گرفتن فصول کتاب در کالس درس طرح کنید .این انعطاف پذیری کتاب به شما فرصت
میدهد تا کمبودهای احتمالی را جبران ،و در برنامه ریزی درسی و تألیف بخشی از محتوای کتاب ،مشارکت کنید.
طراحی شده ،متن های داستانی در لوح
  12بخش « گوش کن و بگو» برای تقویت درک شنیداری دانش آموزان ّ
فشرده (کتاب گویا) و پرسش ها در کتاب فارسی آمده است .متن داستان ها را در کتاب راهنمای معلّم آورده ایم تا اگر
خوانش متن به پرسش ها
مهیا نبود ،داستان در کالس خوانده شود و دانش آموزان پس از گوش دادن به
ِ
ابزار الزمّ ،
پاسخ دهند.
  13در ارزشیابی از این کتاب ،مهارتهای چهارگانهی زبانیّ ،
تفکر و توانایی درک و تحلیل دانشآموزان در طول
توجه قرار گیرد.
سال و در امتحانات رسمی پایان ماه یا پایان نوبت نیز مورد ّ
  ١٤ویژگی تلفیق آموختهها و مفاهیم یادگیری ایجاب میکند تا در آموزش زبان فارسی به دیگر کتابهای درسی
توجه شود؛ به همین سبب ،بسیاری از مفاهیم اجتماعی ،هنری ،دینی ،علمی و ح ّتی ریاضی در کتاب فارسی با
نیز ّ
استفاده از متن های گوناگون ارائه شده است.
سخن آخر اینکه رهنمودهای ارزندهی شما همکاران ارجمند ،همواره پشتوانهی گامهای ما و سبب استواری
کارها خواهد بود .انتظار داریم ما را از یافته های علمی و آموزشی خویش ،بی بهره نسازید.
گروه زبان و ادبیات فارسي ،دفتر تأليف كتابهاي درسي عمومی و متوسطه نظری
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