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سخني با دبيـران گرامی
بخـش زبانهـا
به نام چاشني
ِ

بخش معني در بيانها
حالوت ِ

بخت بلن ِد خدمت به آموزش عمومي کشور را
سپاس بيكران ،خداي رحمان را که ِ
بهرة ما ساخت.
پس از ستايش پروردگار مهربان ،يادآورميشويم کتاب فارسي پايۀ نهم ،بر بنياد
رويکرد عام «برنامۀ درسي ملّي جمهوري اسالمي ايران» ،يعني شکوفايي فطرت الهي،
توجه به عناصر پنجگانه (علم ،تفکر ،ايمان ،اخالق و عمل) و جلوههاي
استوار است و با ّ
آن در چهار پهنۀ (خود ،خلق ،خلقت و خالق) ،بر پايۀ اهداف «برنامۀ درسي فارسي»،
سازماندهي و تأليف شده است.
پرورش
اميدواريم آموزش اين کتاب ،به رشد و شکوفايي زبان و ادب فارسي و
ِ
شايستگيها در نسل نوجوان و جوانان ،ياري رساند و به گشايش کرانههاي اميد و
روشنايي فراروي آينده سازان ايران عزيز بينجامد.
توجـه همکاران ارجمنـد
براي اجراي نيکوتر اين برنامه و اثربخشي فراينـد آموزشّ ،
را به نکات زير ،جلب ميکنيم:
 رويکرد خاص برنامۀ فارسي آموزي ،رويکرد مهارتي است؛ يعني بر آموزش و تقويت
مهارتهاي زباني و فرا  زباني ،تأکيد دارد و ادامۀ منطقي کتابهاي فارسي دورۀ
ابتدايي و پايههاي هفتم و هشتم است به همين روي ،الزم است همکاران گرامي از
ساختار و محتواي کتاب هاي پيشين ،آگاهي داشته باشند.
طراحي و
 رويکرد آموزشي کتاب ،رويکرد فعاليتبنياد و مشارکتي است؛ بنابراينّ ،
به کارگيري شيوههاي آموزشي متن ّوع و روشهاي همياري و گفتوگو توصيه ميشود.
حضور ف ّعال دانشآموزان در فرايند ياددهي ـ يادگيري ،کالس را سرزنده ،بانشاط و
آموزش را پوياتر ميسازد و به يادگيري ،ژرفاي بيشتري ميبخشد.
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 در بخش مهارتهاي خوانداري ،بايسته است ويژگيهاي گفتاري و آوايي زبان
توجه
فارسي همچون لحن ،تکيه ،آهنگ و ديگر خُ رده مهارتها به طور مناسب ،مورد ّ
قرار گيرد.
انباشت دانش و فرسايش ذهني دانش آموزان،
 در آموزش ،از بيان مطالب اضافي که به
ِ
منجر ميشود ،پرهيز گردد .اين موضوع ،به ويژه ،در دانش زباني و ادبي ،به طور ج ّدي
رعايت گردد .مباحث دستوري ،ادبي و زباني در سالهاي آينده ،با گستردگي بيشتري،
بيان خواهد شد؛ بنابراين ،به همين اندازه و محدودۀ کتاب ،بايد بسنده کرد.
 دانش زباني و ادبي ،برگرفته از متن درس است و پيوستگي زيادي با محتواي
درس دارد .آموزش اين نکات به درک و فهم بهتر متن ،کمک ميکند ،بنابراين
« متن محوري» در اين بخش ،از اصول مورد تأکيد است.
 روان خوانيها ،شعرخوانيها و حکايات با هدف پرورش مهارتهاي خوانداري،
ايجاد نشاط و طراوت ذهني ،آشنايي با متون مختلف و مهمتر از همه ،پرورش
فرهنگ مطالعه و کتابخواني ،در ساختار فارسي گنجانده شدهاند .در پايان همۀ
«روانخوانيها» بخش « فرصتي براي انديشيدن» با دو پرسش ،تدوين شده است.
اين پرسشها براي تقويت سواد خواندن ،توانايي درک و فهم ،پرورش روحيۀ نقد و
تحليل متون ،تنظيم گرديد.
 در بخش « خود ارزیابی» سه پرسش آمده است؛ نقطه چین به معنای باز بودن دامنۀ
پرسشگری است .تقويت توانايي فهم و درك متن ،يكي از برجستهترين اهداف
آموزشي اين بخش است .ايجاد فرصت براي تأ ّمل در اليههاي محتوا و همفكري
ذهن زبان آموزان كمك ميكند.
گروههاي دانشآموزي ،به پرورش قدرت معناسازي ِ
 فعاليتهاي بخش «گفتوگو» مربوط به قلمرو مهارتهاي گفتاري زبان است ،از نوشتن
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فنبيان،
پاسخ در اين بخش ،خودداري گردد تا فرصت پرورش سخنگفتن و تقويت ّ
فراهم آيد و فرهنگ همانديشي و گفتمان سازنده و روحيۀ نقدپذيري ،نهادينه شود.
توجه به اصل
 فصل «ادبيات بومي» با درسهاي آزاد ،فرصت بسيار مناسب براي ّ
پانزدهم قانون اساسي و تحقق آن است تا با مشارکت دانشآموزان عزيز و راهنمايي
ِ
ادبيات زبان مادري در غني سازي
دبيران گرامي از گنجينههاي فرهنگ سرزميني و
کتاب درسي ،بهرهبرداري شود .براي توليد محتواي اين درسها پيشنهاد ميگردد به
موضوع هاي متناسب با عنوان فصل در قلمرو فرهنگ ،ادبيات بومي ،آداب و ُسنن
محلي ،نيازهاي ويژۀ نوجوانان و جوانان و ديگر ناگفتههاي کتاب ،پرداخته شود.
طراحي و سازماندهي شدهاند تا يادگيري
 فرصتها و فعاليتهاي نوشتاري ،به گونهاي ّ
و تثبيت آموختهها و کاربرد صحيح آنها به درستي محقّق شود .فعاليتهاي نوشتاري،
تمريني براي درست نويسي و تقويت سوا ِد ادراکي محتواي کتاب فارسي است.
 فعاليتهاي نوشتاري بايد در دفتر پاسخ داده شوند .نوشتن پاسخ برخي از فعاليتهاي
نوشتاري در کالس به صورت گروهي ،به پرورش ّ
تفکر جمعي دانشآموزان کمک
ميکند و روحيۀ مشورتپذيري و همانديشي را شکوفا ميسازد.
 درس نگارش و انشا که در پرورش ذهن ،خالقيت و تقويت توان نويسندگي بسيار
طراحي شده است؛ به همين
مؤثّر است؛ از مهرماه سال  ،1393در قالب کتابي جداگانهّ ،
سبب ،فعاليتهايي که ماهيت نگارشي دارند؛ در اين كتاب ،ديده نميشوند.
 همۀ عناصر ساختاري و محتوايي کتاب فارسي ،بر بنيان اصول علم برنامهريزي
درسي ،به صورت يکپارچه و درهم تنيده ،سازماندهي شده است ،از اينرو ،آموزش
اين کتاب ،ميبايد به يک دبير واگذار گردد و برنامهريزان محترم آموزشي مدارس،
الزم است به اين اصل ،پايبند باشند و از تفکيک ساعات آموزشي و موا ّد درسي
(فارسي)( ،امال) ،و تقسيم آن ميان چند دبير ،ج ّداً خودداري کنند.
گروه زبان و ادب فارسی
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