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سخنی با دبیران ارجمند

عاِلم و  کس  هیچ  نگشت  را واال  واال  مـعـلّـم  َمـر  نـادیـده 
)ناصر خسرو(

                                                                                        
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 هشتم با ساختار جدید )مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری( 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 »نگارش« و تألیف کتاب ویژه ای برای آن، از مهر سال 1393، مجال 
رویش دوبارٔه درس نگارش و انشا فراهم می شود و در پی آن، فضای آفرینش و خاّلقیت نیز در 
پهنهٔ  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 ساختمند صورت می گیرد.
کتاب راهنمای معلّم فارسی پایٔه هشتم، برای آشنایی بیشتر با مبانی برنامه و همسو کردن 
یافته است.  تربیتی سامان  ــ  آموزشی  اهداف  و  با رویکردها  این درس  گرامی  دبیران  نگرش 
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 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 دورهٔ  ابتدایی 
ایجاب می  کند که معلّمان گرامی از موضوع ها و مباحث مطرح شده در دورٔه پیشین، کامالً  آگاه 

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

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

آوری است«.
کتاب  همانند  فّعالیت ها  عنوان  و  درس ها  فصل ها،  تعداد  نظر  از  هشتم  فارسی  کتاب 
فارسی هفتم است. این کتاب با ستایش آغاز می شود و با نیایش به پایان می رسد. در پایان هر 
فصل، به صورت یک در میان متون »روان خوانی« یا »شعر خوانی« قرار گرفته است و در بین 

درس ها حکایت ها آمده اند. 
در فصل نخست، »زیبایی آفرینش« دو درس آمده است که تصویری از خلقت بی مانند 

خداوند را با علم و آگاهی در پهنٔه آموزش رسمی پیوند می دهد. 
فصل دوم، »شکفتن« دو درس دارد که دانش آموز را با تاریخ و فرهنگ ایران زمین و 

نیز با ویژگی های دورٔه نوجوانی آشنا می کند.
 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 طّی 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، 
آشنا  اسالم  جهان  تاریخی  و  برجسته  شخصیت های  ویژگی های  از  برخی  با  دانش آموزان 
می شوند و به تأثیر انقالب اسالمی در پهنٔه زبان و ادبیات و بنیاد های فکری و اجتماعی جامعه، 

پی می برند. 
آخرین فصل، »ادبیات جهان« )فصل ششم( با دو درس، نمونه هایی از ادبّیات 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 ادبّیات ایران فراهم نماید.
و  نظارت  با  دانش آموزان،  تا  آمده است  فراهم  بومی« فرصتی  »ادبیات  آزاد،  در فصل 
راهنمایی شما دبیران گرامی، احساسات و عالیق ملّی و منطقه ای خود را نسبت به زبان، گویش 
و همٔه ویژگی های فرهنگ بومی، آشکار کنند. این موضوع در دو بخش، سازماندهی شده است.

در بخش پیوست ها، شش قسمت دیده می شود.نخستین قسمت »واژه نامه« است که 
واژه های دشوار درس را بر اساس نظام الفبایی توضیح می دهد. این بخش، دانش آموزان را 
برای بهره گیری از فرهنگ لغات آماده می کند. بخش »اعالم« به سه قسمت: اشخاص، آثار و 
مکان ها تقسیم می شود که آشنایی با شخصیت های مطرح شده در کتاب، آثار علمی و ادبی آنها 

و مکان های موجود را امکان پذیر می سازد.
فهرست کتاب های مناسب، فرصتی مغتنم برای گسترش فرهنگ مطالعه، تقویت روحیٔه 
کتاب خوانی و عرضٔه کتاب هایی برای تعمیق مباحث و محتوای علمی و آموزشی کتاب است.

آخرین قسمت کتاب نیز معرفی فهرست منابعی است که در تدوین متن های درسی از آنها 
بهره گرفته شده است.

 سخن آخر را به مثنوی معنوی موالنا جالل الدین محمد)ره( وا می گذاریم: 
بسیچ اندر  لیک  گفتیم  همه   بـی عـنـایات خـدا هـیـچیم هیچ»این 
گر َملَک باشد، سیاهستش ورق«بـی عنایات حـق و خـاصـان حـق

گروه زبان و ادب فارسی دفتر تألیف کتاب  های درسی عمومی و متوسطه نظری
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مقدمه  
زبان و ادبّیات فارسی، بازنمایانندٔه اندیشه ها، باورها و شکوه فکر فرهیختٔه فرهنگ ایران است و 
چونان میراث ارزشمند 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 وری 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 با این ذخایر فرهنگی 

فراهم آید و تجارب شایسته برای رسیدن به مراتبی از حیات طیبه و نیکوتر زیستن کسب شود.
 بنابراین، با طّراحی و تدوین برنامٔه درسی 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. 
از نگاهی دیگر، زبان و ادب فارسی به دلیل رابطٔه نزدیک و ناگسستنی با اندیشه و تفّکر انسان، 
می تواند نقشی مهم در تقویت خّلقیت و کاربرد درست مهارت های زبانی و ادبی داشته باشد؛ بنابراین، 
با طّراحی و تدوین برنامٔه درسی مناسب، می توان دانش آموزان را با این حوزه آشنا و آنان را نسبت به 

پاسداری از این میراث فرهنگی ترغیب کرد و در به کارگیری آموخته ها در زندگی توانمند ساخت. 

بخش
نخست

یات کّلّ
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در پی تدوین و تصویب اسناد فرادستی همچون »سند تحول بنیادین« و »راهنمای برنامٔه درسی 
ملّی ج.ا.ا «، زمینٔه بازاندیشی، و بازنگری در برنامه ها و بازتألیف آنها فراهم گشت. به همین سبب، 
راهنمای برنامٔه درسی زبان آموزی دورٔه ابتدایی که تولید اّولیٔه آن مربوط به سال های 1374 تا 1378 
بود و اصلح نهایی آن تا سال 1385به طول انجامید، دگر بار می بایست خود را با اسناد تحّولی جدید 
همسو می ساخت. از این رو، کارهمسو سازی این برنامه با برنامٔه درسی ملی، تقریباً از سال 1388 آغاز 
گردید و در سال 1390 به فرجام رسید و پس از آن، تألیف کتاب های فارسی ابتدایی از سرگرفته شد.

نتیجٔه  که  6  ــ3 ــ3(  به  )تبدیل  5  ــ3  ــ4  آموزشی  نظام  در ساختار  ایجاد شده  تغییرات  به دنبال 
اجرایی شدن برنامٔه درسی ملّی بود، تغییر و تحّول از برنامٔه دورٔه ابتدایی به برنامٔه دورٔه دوم آموزشی نیز 
راه یافت و عنوان دورٔه تحصیلی از راهنمایی )پایه های اّول، دوم و سوم( به دورٔه اّول متوسطه )پایه های 
هفتم، هشتم و نهم( تغییر نام داد و بدین سان فرایند تغییر و تحّول از سال 1390 به دورٔه اّول متوسطه 
رسید. نخست راهنمای برنامٔه درسی آموزش زبان و ادبیات فارسی این دوره  بازنگری و اصلح شد و 

در پی آن، بازتألیف کتاب های درسی فارسی ضروری و اجتناب ناپذیر گردید. 
برنامٔه درسی فارسی در دورٔه اّول متوسطه یکی از مهم ترین و اساسی ترین برنامه های درسی است 
که از یک سو با دورٔه ابتدایی و دیگر برنامه های درسی این دوره، ارتباط معناداری دارد؛ به گونه ای که 

ذهن و زبان دانش آموز را نسبت به دنیای یاددهی ــ یادگیری علوم پویاتر و گویاتر می کند. 

دالیل تغییر برنامه  
1ــ تغییر رویکردهای آموزشی زبان فارسی در ابتدایی و لزوم تداوم آنها در متوسطه 
در برنامه های جدید آموزش زبان فارسی، محتوای دروس، فّعالیت  ها و تمرین ها و حّتی نحؤه 
مدیریت کلس و درس مبتنی بر همیاری، مشارکت و فّعال بودن دانش آموزان است. در تمرین هایی 
چون »به دوستانت بگو«، »با هم بخوانیم« و...، کارهای گروهی در کلس ها صورت می گیرد، انتظار 
می رود در امتداد و استمرار برنامٔه آموزش زبان فارسی دورٔه ابتدایی، این نگرش در دورٔه متوسطه نیز 

در قالب گفت و گو و تحلیل متون تحّقق یابد. 
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2ــ تغییر در سیاست ها و نگرش های آموزشی و برنامه ریزی 
دانش آموزان  باید  برساند.  خودشکوفایی  و  خودباوری  به  را  دانش آموزان  باید  آموزشی  نظام 
توانمندی های خود را کشف و استخراج کنند تا در آینده در مقابل چالش های پیش رو بتوانند موفّق شوند. 
از این گذشته، ظرفیت  های علمی و توانایی های منطقه ای معموالً در نظام آموزشی ما فرصت، جایگاه و 
امکان بروز نمی یابند. معّرفی زبان و فرهنگ و ادبّیات مناطق به طور دقیق و سنجیده، به دلیل ظرفیت اندک 
کتاب درسی تاکنون مجال طرح نیافته است. در کتاب های فارسی ابتدایی به این موضوع به خوبی توّجه شده 
است و درس های آزاد، مجال و فرصتی فراهم آورده  اند تا دانش آموزان بتوانند ناگفته های کتاب درسی را 

که دوست داشتند در کتاب درسی بیابند، خود تهّیه و تولید کنند )با هدایت معلّم(. 
این دیدگاه آموزشی باید در کتاب های فارسی متوسطه استمرار یابد و کتاب ها آیینه ای باشند تا 
دانش آموزان خود را در آن بیابند. توّجه بیش تر به مبانی دینی، هویّت ملّی، فرهنگ بومی و قومی ایران، 
و تأمل و درنگ دانش آموزان در زبان فارسی و ادبّیات منطقه ای، خود از دستاوردهای این دیدگاه نوین 

خواهد بود. 
3ــ ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب خوانی و پژوهش 

در برنامٔه جدید زبان آموزی ابتدایی به کتاب خوانی توّجه ویژه شده است و یک ساعت از برنامٔه 
پایان هر کتاب، فهرست کتاب های  یافته است. در  به کتاب خوانی اختصاص  هفتگی آموزش فارسی 
مناسب با برنامٔه درسی فارسی ابتدایی معّرفی شده است که معلّم متناسب با هر درس، برخی از آنها را 
در کلس می خواند و بقّیه در فرصت های دیگر توسط دانش آموز خوانده می شوند. این نیاز باید در 
کتاب های فارسی دورٔه متوسطه نیز برآورده شود و فرهنگ مطالعه، کتاب خوانی و پژوهش در متن برنامه 

دیده شود. 
4ــ ادامۀ منطقی ساختار و محتوای کتاب های فارسی ابتدایی در دورۀ متوسطه 

هر چند محتوا و ساختار کتاب های فارسی متوسطه متفاوت با دورٔه ابتدایی است، اّما الزم است 
ادامٔه دورٔه ابتدایی باشد تا از این طریق، امکان تسلسل و جامعیت طرح مباحث و مفاهیم آموزش زبان 
و ادبّیات فارسی برای برنامه ریزان درسی و معلّمان فراهم شود و دانش آموزان بتوانند بدون سردرگمی و 

تکرار بیهوده به طور منطقی مطالب را دریافت کنند. 
مجموعٔه این دالیل و تفاوت ساختار و محتوای کتاب های فارسی ابتدایی با کتاب های فارسی 
متوسطه و لزوم تداوم و استمرار برنامٔه آموزشی فارسی ابتدایی در دوره های متوسطه ایجاب می کند که 

برنامٔه جدید فارسی متوسطه طّراحی و تدوین شود. 
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رویکرد، جهت گیری اساسی نسبت به یاددهی و یادگیری و ابعاد گوناگون آن در حوزٔه برنامه  ریزی 
درسی است. رویکرد عام این برنامه، بر بنیاد »برنامٔه درسی ملی جمهوری اسلمی ایران«، یعنی شکوفایی 
فطرت الهی، استوار است و تألیف و سازماندهی کتاب با توّجه به عناصر پنجگانه  )علم، تفکر، ایمان، 

اخلق، عمل( و جلوه های آن در چهار پهنٔه )خود، خلق، خلقت و خالق( انجام گرفته است.
در این برنامٔه درسی، برای آموزش مهارت های خوانداری یک رویکرد اصلی و چند رویکرد 

فرعی مورد توّجه بوده است که عبارت   اند از: 
  رویکرد اصلی: رویکرد مهارتی

مهارتی«  »رویکرد  دوره،  این  آموزشی  محتوای  سازماندهی  و  تألیف  در  برنامه  اصلی  رویکرد 
است؛ یعنی توانایی های خوانداری زبان، مهارت هایی هستند که در پی آموزش، تمرین، تکرار، کار و 
گفتار کسب می شود. توانایی خواندن یک هنر زبانی نیست؛ بلکه مهارتی اکتسابی است. از این رو، این 
درس کاملً ورزیدنی و عملی است. از کشاندن آموزش کتاب به سمت مباحث دانشی و حفظ کردنی 
باید در کلس، فرصت تمرین خوانش مناسب و بازخوانی و نقد گفته های  پرهیز شود. دانش آموزان 
همدیگر را تجربه  کنند. مناسب ترین راه، همین است؛ یعنی کار عملی در کلس. کمتر حرف بزنیم و 

بیشتر به دانش آموزان برای کار و گفت و گو فرصت بدهیم. 
با توّجه به انتخاب این رویکرد که در حقیقت، جهت گیری کّل برنامه را نشان می دهد، از نگرش 

حافظه بنیاد، آگاهانه پرهیز شده است. 
رویکردهای فرعی در تدوین و سازماندهی محتوا:

رویکرد پیکره نگر)کّلی(: بر اساس این رویکرد )روان شناسی گشتالت(، انسان هنگام برخورد 
با امور و پدیده ها ابتدا به پیکره یا کّل آنها توّجه می کند و پس از آن، به اجزای سازندٔه کل می پردازد؛ به 
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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 عناصر سازنده، اجزای آن را معّرفی 
کنیم؛ مثلً به جای آنکه دانش آموز شعری را بیت بیت حفظ کند، باید کّل شعر را چند بار بخواند و پس 
از دریافت مفهوم و پیام کلّی آن، شعر را حفظ کند؛ سپس شعر را از منظرهای مختلف دستوری، ادبی، 

نگارشی، املیی و معنایی بررسی و تحلیل کند. 
ادبّیات  و  زبان  ماهیت  از  توّجهی  قابل  بخش  اینکه  به  توّجه  با  محوری:  فّعالیت   رویکرد 
فارسی، مهارتی است و از طریق این مهارت ها به جنبه های درونی و برونی فرد پرداخته می شود، سعی 
شده است به طور متعادل در طّراحی برنامٔه درسی حوزٔه تربیت و یادگیری فارسی متوسطه به جنبه های 
مختلف دانش آموز دورهٔ  متوسطه توّجه کافی شود و متناسب با آن، عناصر محتوا و فّعالیت های یادگیری 

سازماندهی شود. 
تلفیقی و درهم تنیده است،  از آنجا که درس زبان و ادبّیات فارسی ماهیتاً  رویکرد تلفیقی: 
کوشیده ایم برنامٔه درسی زبان و ادبّیات فارسی به نحوی تلفیق و 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 خّلقیت و.... تقویت شود. این رویکرد در حوزه های 

زیر انعکاس خواهد داشت: 
1ــ تلفیق مهارت های زبانی 

2ــ تلفیق مهارت های ادبّیات فارسی 
3ــ تلفیق اطّلعات و دانش های زبانی و ادبی

4ــ تلفیق مفاهیم فرهنگی، اجتماعی، دینی و ملّی در محتوا 
5ــ تلفیق زبان و ادبّیات فارسی با سایر دروس

رویکرد ساختاری: زبان و ادبّیات، نظامی از عناصر و مؤلّفه  های مرتبط به هم است که برای 
نظام  این  عناصر  بر  کردن  پیدا  تسلّط  یادگیری،  و  یاددهی  از  هدف  می رود.  کار  به  معانی  رمزگردانی 
است که معموالً در حوزه های آواشناسی، واحدهای دستوری و واژگانی قرار می گیرد. بر اساس این 
رویکرد، برنامٔه زبان و ادبّیات فارسی باید به گونه ای باشد که در نهایت، دانش آموز نسبت به ساختارهای 
زبان،  توصیفی  جنبه های  شناخت  در  مهارت  طریق  از  و  کند  پیدا  آگاهی  ادبی  و  زبانی  تشکیل دهندٔه 

به معانی موجود در آن پی ببرد. 
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رویکرد نقش گرایی: در این رویکرد، زبان و ادبّیات وسیله و ابزاری برای بیان معانی است. 
به جای توّجه ویژه به عناصر زبانی، به بُعد کاربردی و تولیدی زبان و ادبّیات تأکید می شود. از عناصر 
زبان و ادبّیات فقط در حّدی سود جسته می شود که معنا و کاربرد زبان تسهیل یابد و محتوای برنامه 
بر اساس معنا سازماندهی شود. بر اساس این رویکرد، صورت و ساخت ظاهری زبان اصل نیست؛ بلکه 

نقش و معنای زبان مهم است. 
رویکرد ارتباطی: در این رویکرد، زبان و ادبّیات وسیله ای برای فهم و روابط متقابل افراد 
و برقراری روابط اجتماعی بین افراد تلّقی می شود. همچنین، به جای توانش زبانی و ادبی به توانش 
ارتباطی اهّمیت داده می شود. به درک مطلب بیش تر از تولید زبان و ادبّیات تأکید می شود و در نتیجه، 
امکان تماس دانش آموز با زبان و ادبّیات واقعی بیش تر شده و امکان تعامل بین افراد و گروه ها افزایش 
می یابد. مهم ترین نکته در این رویکرد، این است که آموزه ها و رهیافت ها به گونه ای است که هم رویکرد 
به عنوان یک  را  ارتباطی  رویکرد  بتوان  می گیرد. شاید  بر  در  را  نقش گرایی  رویکرد  هم  و  ساختاری 
به  این طریق می توان  از  این صورت،  تلّقی کرد که در  ادبّیات  و  تلفیقی در حوزٔه زبان  رویکرد کاملً 

بسیاری از نیازهای موضوع درسی، دانش آموز و جامعه پاسخ داد. 
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اصل 1
در برنامۀ فارسی دورۀ اّول متوسطه اصل بر جنبه های عملی زبانی و ادبی باشد. 

 تدوین محتوا بر اساس روش فّعالیت  محوری
 تقویت موازی مهارت های شفاهی و کتبی زبان و ادبّیات فارسی

 در نظر گرفتن تمرین ها و فّعالیت  های عملی و کاربردی
 در نظر گرفتن فّعالیت  های اضافی در کتاب روش تدریس

 آموزش مهارت های زبانی و مهارت های تفّکر و نقد به صورت موازی و مساوی
 ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس چهار مهارت  زبانی و دو مهارت تفّکر و نقد

اصل 2
برنامه باید بتواند توانایی اندیشیدن در نوجوان را تقویت کند. 

 پیش بینی و سازماندهی داستان های دارای پیام های غیرمستقیم
قبیل  از  تفّکر  منطقی  مراحل  با  دانش آموزان  آشناسازی  تمرین های  و  فّعالیت  ها  پیش بینی   

دسته بندی، مرتّب کردن و... 
 آموزش غیرمستقیم توانایی های ذهنی مثل مقایسه و تحلیل و ترکیب از طریق فّعالیت  ها

 پیش بینی تمرین هایی به منظور توانایی اظهارنظر، پیشنهاد و ارائٔه راه حل به نوجوان
 در نظر گرفتن فّعالیت  هایی برای تقویت درک سمعی و توانایی برداشت مناسب از مفاهیم

 پیش بینی تمرین ها و آزمون های خّلق و فّعال در ارزشیابی
اصل 3

از جدیدترین دستاوردها و پژوهش های حوزۀ زبان و ادبّیات نوجوان در تدوین برنامه 
استفاده شود:

ادبّیات  و  زبان  نهادهای داخلی و خارجی در حوزٔه  و  پژوهش های مؤسسات  از  بهره گیری   
نوجوان
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 کاربست یافته های پژوهشی در حوزهٔ زبان و ادبّیات نوجوان
 پیش بینی ساختار و محتوای برنامه بر اساس یافته های پژوهشی زبان و ادبّیات نوجوان

اصل 4
 سیر برنامه ریزی زبان و ادبّیات فارسی از ساده به تکامل یافته باشد. 

تسلسل منطقی برنامه از زبان به ادبّیات به تناسب پایه ها   
حرکت از زبان امروزی و طبیعی به زبان تاریخی و کهن    

 ادامٔه منطقی مباحث زبانی، ادبی، نگارشی و املیی دورٔه ابتدایی
آموزش نکته های زبانی، دستوری، املیی، نگارشی و ادبی بر اساس بسامد، تکرار و ضرورت   

اصل 5
 سیر توّجه برنامه از زبان طبیعی به زبان معیار باشد.

ارائٔه تمرین ها و فّعالیت  های تبدیل زبان گفتار به زبان نوشتار   
طّراحی و تدوین تمرین ها و فّعالیت  های یادگیری از مهارت های شفاهی به مهارت های کتبی   

 بهره گیری از ویژگی های زبان و فرهنگ مردم برای ساده نویسی
انتخاب متون مناسب زبانی و ادبی   

اصل 6   
 زبان انتخابی، ساده و صمیمی و متناسب با ذهن و زبان دانش آموزان باشد.

بهره گیری از زبان مناسب نوجوان در نوشتن متن ها   
استفاده از اصول و مبانی ساده نویسی در نوشتن متن ها   

تهّیٔه متن های سادٔه ادبی معاصر   
اصل 7

 به گسترش حوزه های زبان فارسی )آواشناسی، معناشناسی و دستور( توّجه کافی شود.
 پیش بینی تمرین هایی در زمینٔه آواشناسی )آواشناسی مقّدماتی( و پاره مهارت های آوایی 

 پیش بینی تمرین هایی در زمینٔه معناشناسی
 پیش بینی تمرین هایی در زمینٔه دستور

اصل 8   
 برنامه بر اساس آخرین یافته ها و نظریه های حوزۀ زبان شناسی و ادبّیات باشد.

توّجه به تمامی مهارت های زبانی   
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رعایت رویکردهای نوین در تمامی مراحل برنامه ریزی   
بهره گیری از اصول یادگیری نظریه های شناختی و فراشناختی   

توّجه به بُعد توصیفی و کاربردی دستور زبان   
 اصل 9

 به انواع خط های خوانداری و نوشتاری توّجه کافی شود.
استفادٔه مناسب از خّط خواندن و نوشتن   

ادامٔه روند بهینه سازی و خوانانویسی دورهٔ دبستان   
ایجاد زمینه های عملی و الزم برای زیباسازی خط   

اصل 10
رسم الخط بر اساس آخرین مصّوبات شیوه  نامۀ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 

باشد. 
راهکارها:

 نظارت گروه ویرایش بر رسم الخط
 هماهنگ کردن رسم الخط کتاب های فارسی با شیوه نامهٔ  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 هماهنگ کردن رسم الخط در سایر کتاب های درسی، مجلت رشد و کتاب های کمک آموزشی
اصل 11

 برنامه باید زمینه ساز تقویت مهارت های زندگی در نوجوانان باشد. 
 آشنا کردن دانش آموز با مسئولیت  های فردی و اجتماعی در سطح ملّی و جهانی

 گسترش و پراکندگی نمونه های اساسی مهارت های زندگی در سراسر کتاب
 بهره گیری از متون زبانی و ادبی در جهت پرورش و تقویت مهارت های زندگی

اصل 12
 برنامه باید زمینه ساز تقویت روحیۀ مطالعه و کتاب خوانی باشد. 

 پیش بینی بخش کتاب خوانی
 طرح مباحث شیوه های مطالعٔه مطلوب
 پیش بینی ساعت مطالعه و کتاب خوانی

 تجهیز کتابخانٔه مدارس متناسب با اهداف برنامه
 جذب و جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای تحّقق اهداف مطالعه و کتاب خوانی
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اصل 13
آموزش نکات زبانی، اخالقی، ارزشی و شناختی به شکل غیرمستقیم باشد. 

 آموزش مفاهیم و نکات از طریق روش های فّعال
 انتخاب قالب قّصه، افسانه، داستان و شعر برای آموزش

و  فّناوری های آموزشی، رایانه، پوستر  نوار صوتی، لوح فشرده و سایر  فیلم،  از  بهره گیری   
ماکت

 استفاده از مواّد کمک آموزشی مثل مجله، روزنامه، کتاب کمک درسی و...
اصل 14

برنامه باید زمینه ساز تقویت و پرورش خاّلقیت و ذوق هنری و ادبی نوجوان باشد. 
 پیش بینی محتوا بر اساس الگوهای خّلق و فّعال

 پیش بینی تمرین هایی در کتاب به منظور تقویت قّؤه خّلقیت و ذوق هنری
 طّراحی تمرین هایی جهت تقویت روح جست وجوگری و کشف و حّل مسئله

 بهره گیری از گونه های متنّوع هنری و ادبی با تأکید بر جنبه های زیباشناسی و حسی
 استفاده از شعرخوانی، قّصه خوانی، قّصه گویی، نّقالی، قّصه سازی و نمایش خّلق

 بهره گیری از شیوه های خّلق نوشتن و سرودن 
اصل 15

برنامه باید زمینه ساز رفتارهای اخالقی، اجتماعی و تربیتی مناسب در نوجوانان باشد. 
راهکارها: 

 طرح الگوهای متعالی دینی، ملّی و جهانی
فّعالیت  های  و  متون  پیش بینی  از طریق  اجتماعی  آسیب های  برابر  در  نوجوانان  مقاوم سازی   

مناسب
 توزیع مفاهیمی مثل مشارکت و همیاری، آینده نگری، خودشکوفایی، انتقادپذیری، دوست یابی، 
همدردی با دیگران، کمک به همنوع، اعتماد به نفس، گذشت و فداکاری، خودباوری، مسئولیت  پذیری 

و واقع بینی در محتوای برنامه
اصل 16

 به نقش سازندۀ زن و مرد به طور مناسب و متناسب در برنامه توّجه شود. 
 معّرفی چهره های بزرگ زن و مرد در محتوای برنامه
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 بهره گیری از آثار چهره های بزرگ زن و مرد
 بهره گیری از نویسندگان، شاعران و معلّمان زن و مرد در تهّیٔه برنامه

اصل 17
 موضوعات و مطالب به یک محدودۀ جغرافیایی محدود نشود. 

 استفاده از زبان فارسی معیار
 ارائٔه تمرین هایی برای آشناسازی دانش آموزان با زبان و ادبّیات و فرهنگ منطقه ای و محلّی

 توّجه به فرهنگ عمومی و ملی در کنار فرهنگ منطقه ای و بومی
اصل 18

 در برنامه به دانش های بشری در تعامل با زبان و ادبّیات توّجه کافی شود. 
 در نظر گرفتن مباحثی پیرامون دانش های بشری و دانشمندان مرتبط با دانش ادبی

 ارائٔه تمرین ها و فّعالیت  هایی در این زمینه
 بهره گیری از فنّاوری آموزشی در جهت تقویت و تعمیق مفاهیم این اصل

 بهره گیری از نمونه های نشان دهندٔه تعامل دانش و ادبّیات
اصل 19

به تقویت و تعمیق حافظۀ دیداری و شنیداری توّجه کافی شود.
مورد  و حفظ شعر  مقایسه، خاطره گویی، شعرخوانی  مانند  مناسب  تمرین های  از  بهره گیری   

علقه
 تولید مواّد کمک آموزشی مناسب

اصل 20
 برنامه، زمینه ساز ابراز وجود، بیان احساس و اعتماد به نفس دانش آموزان باشد.

 پیش بینی درس هایی از زبان دانش آموز جهت طرح دیدگاه ها، عقاید و احساسات
 پیش بینی فّعالیت  هایی مانند بازی، نمایش، کار گروهی و روزنامٔه دیواری برای تحّقق این اصل 

 پیش بینی تمرین هایی برای نقد و اظهارنظر دربارٔه فیلم و…
اصل 21

مواّد برنامه باید با عالیق، سلیقه ها و نیازهای دانش آموز هم سویی داشته باشد. 
 انتخاب متون و داستان های جّذاب و پرکشش

 توّجه کافی و الزم به دنیای نوجوان در کتاب درسی و مواّد کمک آموزشی
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توّجه به هماهنگی تصاویر با دنیای ذهنی نوجوان   
بهره گیری از الگوها، قهرمانان، اسطوره ها و شخصیت های محبوب نوجوان   

توّجه به اصول روان شناسی نوجوان در طّراحی و سازماندهی برنامه    
اصل 22

 عناصر و مؤّلفه  های برنامه در عین بنیادین بودن، انعطاف پذیر باشد. 
 تدوین اهداف برنامه بر اساس ساختار رشته و نیازهای جامعه و دانش آموز

 انتخاب سرفصل ها و مفاهیم متناسب با اهداف برنامه
 فصل بندی محتوا برای تنّوع بخشی به برنامه و گنجانیدن بخش های کوتاه و متنّوع در دروس

 بهره گیری از تمرین های متنّوع زبانی، نگارشی، املیی و...
 پیشنهاد روش های تدریس مناسب با برنامه

 استفاده از تمامی امکانات فّنی و هنری، فّناوری آموزشی و کمک آموزشی
 ارائٔه فّعالیت  های گوناگون و آزاد برای استفاده در کلس، کتاب راهنمای معلّم و روش تدریس 

و… 
 ارزشیابی بر اساس مصّوبات و یافته های حوزٔه سنجش و اندازه گیری 

اصل 23
از ادبّیات دیگر ملل در کنار ادبّیات فارسی استفاده شود.

 بهره گیری از نمونه های برجستٔه ادبّیات جهان
 بهره گیری از ترجمه های موفّق و مترجمان معتبر

 بهره گیری متعادل از ادبّیات کشورهای گوناگون )آسیا، آفریقا، آمریکای التین و…(
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                                                                        پایه ها
نهمهشتمهفتم                            اهداف

تفکر و تعقل:
«««

استدالل منطقی در مهارت های خوانداری 

»»»استدالل منطقی در مهارت های نوشتاری 

»»»توانایی درک معنای متون زبانی و ادبی 

»»»شناخت تضادها، شباهت ها، تفاوت 

»»»مقایسه نوشته ها، استخراج پیام ها و نکات کلیدی

»»»تفکر در مورد شنیده ها، خوانده ها و نوشته ها 

»»»نقد و تحلیل مطالب و مسائل 

»ــــآفرینش تصاویر ذهنی و خیالی دربارٔه امور و پدیده های زبانی و ادبی 

»» »توانایی تعمیم یافته های علمی و ادبی زبان فارسی

ایمان، باور و عالیق
«««

باور و ایمان به مفاهیم دینی، تربیتی، اخلقی و فرهنگی 

»»»نگرش مثبت به ارزش های اسلمی و انقلب اسلمی 

»»ــعلقه به تحقیق، پژوهش و مطالعه در آثار نظم و نثر ایران و جهان 

»»»توجه به جنبه های زیبایی شناختی آثار نظم و نثر فارسی 

»»»علقه به زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی 

»»»تقویت روحیٔه زیبا شناختی و تلطیف احساسات

علم 
«««

آشنایی با مفاهیم و موضوعات دینی، ارزشی، انقلبی و اخلقی

آشنایی با نمونه هایی از نظم و نثر جهان و چهره های بزرگ ادبی و 
»»»فرهنگی معاصر ایران و جهان 

اهداف برنامۀ درسی حوزۀ تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی پایۀ هشتم
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»»»آشنایی با نمونه هایی از نظم و نثر چهره های ادبی بومی و محلی 
»»»آشنایی با واژگان متون زبانی و ادبی دورٔه معاصر 
»»»آشنایی با ساختارهای نحوی زبان فارسی معیار 

»»»آشنایی با شیوه ها و ابزارهای آفرینش زیبایی سخن 
»»»آشنایی با قالب های مختلف نوشتاری 

»»»آشنایی با کارکردهای مختلف زبان )دستور زبان، ارتباط و...(
»»»آشنایی با تحقیق مطالعه و پژوهش

عمل
«««

تشخیص نمادهای خطی و دیداری زبان فارسی 
»»»تمرکز در خوب نگاه کردن به امور و پدیده ها 

»»»تمرکز دیداری بر متون زبان و درک معانی 
»»»نگاه انتقادی به دیده ها و نوشته ها 

مهارت گوش دادن
«««

توجه به پاره مهارت های آوایی زبان فارسی 
»»»دقت و تمرکز در سخن گوینده و تشخیص آهنگ کلم 

»»»عادت به درست گوش دادن و دریافت پیام 
»»ــدرک شنیداری انسجام متن 

»»»توانایی درک پیام دیگران 
»»»توانایی در بررسی شنیده ها 

»»»تشخیص انواع ساخت واژه در زبان فارسی 
»»»توانایی نقد و تحلیل گفته ها و شنیده ها 

سوم دوم اّول مهارت سخن گفتن
توانایی سخن گفتن مؤثر، مناسب و روان در برابر جمع با تأکید بر 

»ــــفّن بیان 

»»»توانایی غلبه بر کم رویی و پیدا کردن اعتماد به نفس 
»»»توانایی در به کار بردن زبان فارسی معیار در گفتار 
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»»»توانایی در طرح افکار و اندیشه های خود در قالب گفتار 
»»»رعایت پاره مهارت های آوایی زبان فارسی معیار 

مهارت های خواندن
«««

توانایی خواندن متون نظم و نثر همراه با درک معنا 
»»»روان خوانی گونه های مختلف متون زبانی و ادبی 

»»»به کارگیری رفتارهای مطلوب در خواندن
»»»رعایت سرعت و لحن مناسب در خواندن متون 

مشارکت فّعال و گفت وگو با دیگران دربارهٔ پاره مهارت های 
»»»خوانداری

»»»توانایی به کارگیری کارافزارهای خواندن 
مهارت های نوشتن

«««
توانایی تبدیل نمادهای صوتی به نوشتاری )امل( 

»»»توانایی تبدیل دیده ها، شنیده ها و خوانده ها به نوشته )نگارش( 
»»»توانایی درست، خوانا و زیبانویسی 

»»»رعایت نشانه گذاری ها در متن 
»»»توانایی نوشتن خّلق و بدیع )انشا( 

»»»رعایت رفتارهای مناسب به هنگام نوشتن
»»»توانایی نوشتن متن های ساده 

»ــــاستفاده از آرایه های ادبی در نوشتن

اخالق 
«««

 توجه به ارزش های اخلقی، دینی و انقلبی در مهارت های زبانی
»»» به کارگیری الگوهای اخلقی بزرگان دینی و ملی

»»» توجه به ارزش های اجتماعی و فرهنگی
»»» رعایت آداب اخلقی در زندگی فردی و اجتماعی

»»»رعایت اخلق علمی و پژوهشی در حوزٔه زندگی فردی و اجتماعی
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ساختار کلی کتاب  فارسی هشتم
در دورٔه متوسطه کتاب فارسی با توّجه به ساختار رشته و مادٔه درسی و بر اساس ادامٔه منطقی 

برنامٔه درسی دورٔه ابتدایی در دو بخش خواندن و نوشتن سازماندهی و تدوین شده است.  

این کتاب علوه بر مهارت خواندن، مهارت های شنیدن، سخن گفتن، نقد و تحلیل را زیر   
پوشش دارد.

توّجه: 
 الف( کتاب با ستایش، آغاز و به نیایش، ختم می شود. 

 ب( در هر فصل، دو یا سه درس آورده شده است.
 پ( کتاب شامل هفده درس است.

 ت( متون نظم و نثر، به طور متعادل و مناسب توزیع شده است.
 ث( در پیشانی هر فصل، جمله  یا بیتی زیبا که بیانگر محتوا باشد، آمده است.

 ج( به منظور کاهش حجم، روان خوانی ها یک فصل در میان آمده است. 
 چ( در این کتاب، دو درس آزاد و تعدادی تمرین تکمیل کردنی پیش بینی شده است.

توضیح
ــ هر درس شامل موارد زیر است: 

 متن درس 
 تصاویر 

ساختار کتاب فارسی

ــ ساختار فصول 
٭ ستایش

فصل اّول: زیبایی آفرینش

فصل دوم: شکفتن
فصل آزاد: ادبیات بومی )1(

فصل سوم: سبک زندگی 
فصل چهارم: نام ها و یاد ها 

فصل پنجم: اسلم و انقلب اسلمی
فصل آزاد: ادبیات بومی )2(

فصل ششم: ادبیات جهان
نیایش

ــ متن درس 
ــ تصویر

ــ خودارزیابی
ــ دانش  ادبی، زبانی

ــ گفت و گو
ــ فّعالیت نوشتاری

درس اّول
درس دوم
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 فّعالیت ها : خودارزیابی، دانش  های زبانی یا ادبی، گفت و گو، فّعالیت نوشتاری
 1ــ متن درس

 درس ها به دو روش مستقیم و غیرمستقیم ارائه شده است.
 الف( مستقیم: ارائٔه اطّلعات از سوی دانای کل 

 ب( غیرمستقیم به کمک قالب هایی چون: داستان، خاطره، حسب حال و...
 2ــ تصاویر 

 از تصاویر زیبا، جّذاب، پرکشش با رنگ آمیزی زنده ــ همخوان با درون مایهٔ  درس ــ در جهت 
تقویت فهم و درک محتوا استفاده شده است.

 3ــ فّعالیت  1 )خودارزیابی( 
پرسش هایی از متن درس در سه سطح » همگرا، واگرا و بینابین « طرح خواهد شد. 

4ــ فّعالیت  2 )دانش  زبانی و ادبی(
در دانش های زبانی و ادبی نکته های متن محور بیان می شوند. آموزش این نکته ها برای درک 
صحیح و مناسب تر متن درس است. دانش آموزان در پایٔه هفتم »فعل« را به عنوان مهم ترین بخش جمله 
شناختند و با برخی از ویژگی های آن آشنا شدند.در فارسی پایٔه هشتم با »گروه اسمی« آشنا می شوند که 

در جایگاه سایر اجزای جمله قرار می گیرد. 
 5ــ فّعالیت  3 )گفت و  گو( 

الف( مهارت شفاهی: مهارت های زبانی مبتنی بر دانش های زبانی و ادبی فّعالیت  2
نوشته،  یک  واژگان  کاربرد  داستان،  یک  شخصیت های  دربارٔه  اظهارنظر  توانایی  نقد:  ب(   

زیبایی های یک سخن و پیام های یک متن
پ( فّعالیت  ویژه: قّصه گویی، کتاب خوانی، شعرخوانی، نمایش، نّقالی و قّصه سازی

6ــ فّعالیت  نوشتاری
ساختار فّعالیت های نوشتاری کتاب فارسی هشتم 

در پایان هر درس، برای ارزشیابی از آموزه های محتوایی متن و دانش های زبانی و ادبی معموالً 
محوریت  با  فّعالیت هایی  املیی،  فّعالیت های  شامل  پرسش ها  این  که  می شود  مطرح  پرسش  چهار 

نکته های زبانی و ادبی و درک و دریافت از متن درس است.
فّعالیت های مربوط به نگارش و اهداف آن در کتاب »نگارش« پی  گرفته می شود. 
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بررسی ساختار کلی کتاب فارسی هشتم
بر اساس برنامٔه مدّون، دو بخش برای آموزش فارسی در دورٔه اّول متوسطه در نظر گرفته شده 

است: 
الف( بخش »مهارت های خوانداری« شامل مهارت های شفاهی زبان 

ب( بخش »مهارت های نوشتاری« شامل مهارت های کتبی زبان
هر دو بخش ارزش آموزشی یکسان دارد. مهارت های زبانی و ادبی را به طور موازی و مساوی 

و با آهنگی مناسب و متناسب پیش می برند. 
مهارت های  ابتدایی  بنویسیم  و  بخوانیم  فارسی  کتاب های  استمرار  و  امتداد  در  بخش  دو  این 
شفاهی زبان )گوش دادن، سخن گفتن، خواندن( و مهارت های کتبی زبان )امل، فعالیت های نوشتاری 

و نگارش( و مهارت های فرازبانی )تفّکر و نقد( را پرورش می دهند. 
در آموزش، خواندن بر نوشتن، مقّدم است؛ بدین معنا که دبیران گرامی از بخش خواندن آغاز 

می کنند و پابه پای آن به بخش نوشتن می پردازند. اکنون به تبیین جداگانٔه هر بخش می پردازیم: 
الف( خواندن 

اهداف اساسی: 
1ــ درک متن ها و دریافت پیام اصلی آنها

2ــ توانایی بلندخوانی، صامت خوانی و خواندن با لحن و آهنگ مناسب
3ــ گسترش دایرٔه  دید در خواندن

4ــ توانایی بحث و بررسی و نقد موضوعات مطرح شده در متن دروس
5  ــ توانایی شناخت و به کارگیری مهارت های زبانی

کار  به  هنگام خواندن  به  که  )ابزارهای کلمی  مناسب خواندن  کارافزارهای  کارگیری  به  6  ــ 
می آید، کتاب گویا و ابزارهای غیرکلمی نظیر حالت چهره و بدن در موقع خوانش متن(

7ــ تقویت و تلطیف ذوق ادبی
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هر فصل دو یا سه درس دارد که تعداد درس ها به اهّمیت فصل و نیازهای دانش آموز بستگی 
دارد. کتاب، هفده درس دارد.

درس های پنجم و پانزدهم، درس آزاد )ننوشته( است که دانش آموزان با مشارکت و همیاری 
تهّیه خواهند کرد. 

روان خوانی ها  و  شعرها  این  که  است  آمده  روان خوانی  یا  شعرخوانی  فصل،  هر  پایان  در 
فصل  مفاهیم  و  محتوا  مکّمل  عنوان  به  و  خواندن  مهارت  تقویت  برای  داستان اند(  )روان خوانی ها 

آمده اند. شعر و نثر )روان خوانی( یک در میان در پایان فصول قرار گرفته اند. 
حکایت ها در بین درس ها آمده اند. این حکایات از متون کهن برگزیده شده اند تا به تعادل و توازن 
کتاب کمک کنند. شعر خوانی ها در پایان فصل دوم و چهارم آمده اند.در فصل های آزاد ششم )ادبیات 
بومی( معلم می تواند شعر خوانی، روان خوانی و یا هر دو را با کمک دانش آموزان تولید کند و در این 

فصل آموزش دهد. 
در مجموع به جز فصل های آزاد، دو شعر خوانی، چهار روان خوانی و پنج حکایت در کتاب 

هشتم آمده است. 
نیایش جزء درس و فصل ها قرار  پایان می یابد که ستایش و  نیایش  با  با ستایش، آغاز و  کتاب 
نگرفته اند. این شیوه از سّنت های ادبی ماست و در کتب گذشته نیز شروع با تحمیدیّه )ستایش( و پایان 
با مناجات )نیایش( مرسوم بوده است. کتاب با واژه  نامه، اعلم )اشخاص، آثار و مکان ها( و فهرست 

منابع و مآخذ پایان می یابد. 
واژه نامه بر اساس نظام الفبایی فارسی، واژه های دشوار دروس را معنا کرده است. دانش آموزان 
مراجعه خواهند کرد. اعلم  این بخش  به  نیست  آن روشن  معنای  که  واژه ای  با  برخورد  در صورت 
نام های اشخاص، آثار )کتب  به تفکیک  )نام های خاص و برجسته(، بخش دیگری از کتاب است که 
)نام های جغرافیایی در متن کتاب( را توضیح داده است.  معتبر مطرح شده در متن کتاب( و مکان ها 
تفکیک این بخش ها برای سهولت مراجعه و دستیابی دانش آموز به آنهاست. اعلم نیز مبتنی بر نظام 
الفبایی فارسی سامان یافته اند. فهرست منابع و مآخذ، بخشی از منابعی اند که در تألیف به طور مستقیم 
مورد استفاده قرار گرفته اند. این فهرست نیز به شیؤه متداول ذکر منابع و مآخذ بر اساس نظام الفبایی 

تدوین و تنظیم شده است. 
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فّعالیت  های هر درس 
و  زبانی  ، ادبی  دانش های  خودارزیابی،  عنوان های  با  فّعالیت   دسته  چهار  درس،  هر  پایان  در 

گفت و گو و فّعالیت های نوشتاری دیده می شود. 
با  دانش آموز  و  دانش آموز،  و  معلّم  میان  تعامل  با  را  فّعالیت ،کلس  این  خودارزیابی:  1ــ 

دانش آموز مواجه می سازد. اهداف این فّعالیت  عبارت  اند از: 
ــ ارزشیابی میزان درک دانش آموز از مطالب و متن درس 

ــ خود ارزشیابی دانش آموزان، دانش آموز در می یابد چه مفاهیمی را دریافت نکرده است و خأل 
اطّلعاتی خود را با هم کلسی هایش جبران می کند. 

ــ تقویت توّجه، دّقت و تمرکز حواس 
ــ ارتقای درک شنوایی و مهارت در گفت وگو 

ــ گسترش حوزٔه اطّلعات متن به اطّلعات دانش آموزان 
ــ ایجاد فضای تعامل، نقد، همفکری و همیاری علمی 

در بخش خودارزیابی معموالً سه تا چهار پرسش مطرح می شود که نخستین پرسش، همگراست 
)پاسخ ها تقریباً یکسان و مربوط به متن درس است و دانش آموزان با مراجعه به متن، پاسخ آن را خواهند 

داد(. این پرسش میزان توّجه و دریافت دانش آموزان را نسبت به متن درس ارزشیابی خواهد کرد. 
معموالً پرسش دوم تلفیقی است از همگرا و واگرا )به زبان دیگر هم بخشی از پاسخ را در متن 
درس می توان یافت و هم پاسخ مستلزم اطّلعات بیرونی و گسترده تر از متن است(. پاسخ به این سؤال 

صبر، حوصله و زمان بیشتری می طلبد. 
سؤال سوم عمدتاً واگراست )فراتر از متن و برای گسترش و ژرفا بخشیدن به درس است(. 

بدیهی است نباید انتظار پاسخ های یکسان داشته باشیم. 
در خودارزیابی همیشه یک سؤال مطرح شده، به صورت نقطه چین دیده می شود. فرصتی است 
که  معناست  این  به  سؤال  این  وجود  بپردازند.  دیگر  احتمالی  سؤال  طرح  به  معلّم  و  دانش آموزان  تا 

می توان چند سؤال دیگر مطرح کرد و در صورت عدم ضرورت، حّتی از طرح این سؤال پرهیز کرد. 
نکتۀ بسیار مهم: این سؤال گفتنی و شفاهی است نه نوشتنی؛ بنابراین، به نوشتن در کتاب نیاز 

ندارد. 
نکتٔه مهم دیگر آنکه بخش خودارزیابی کاملً شفاهی است و نیازی نیست دانش آموزان جواب ها 
را در کتاب بنویسند. فّعالیت  های نوشتاری مناسب در بخش »نوشتن« به اندازٔه کافی در نظر گرفته شده 

است. 
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توصیه های الزم 
فراهم  اندیشیدن، مشورت کردن و گفت وگوی دانش آموزان  پرسش، فرصت  1ــ هنگام طرح 

شود.
2ــ دانش آموزان را تشویق کنید، پاسخ های خود را شرح دهند. از پاسخ های کوتاه و گفتن »بله« 

و »خیر« پرهیز کنند. 
3ــ دانش آموزان را آموزش دهید تا پاسخ  خود را زمانی بدهند که پرسش به طورکامل خوانده 

شده باشد. 
4ــ دانش آموزان را آموزش دهید، پیش از پاسخ دادن، خوب فکر کنند تا پاسخ دقیق و منسجم 

بدهند. 
5  ــ از دانش آموزان بخواهید علوه بر پاسخ، نظر خود را دربارٔه سؤال مطرح کنند. 

6  ــ به دانش آموزان فرصت دهید تا پاسخ خود را در مراجعه به متن بیابند. این کار باعث مرور 
متن می شود و جز درک معنا، در امل و یافتن شکل درست واژگان مؤثّر است. 

7ــ به دانش آموزان آموزش دهید تا در وقت پاسخ گویی دیگران سکوت کنند و گوش دهند و 
احترام پاسخ و پاسخ گوینده را حفظ کنند. 

8  ــ تشویق پس از دریافت پاسخ و ایجاد انگیزه برای مشارکت در پاسخ گویی بسیار مهم است. 
2ــ دانش های زبانی و ادبی: دانش های زبانی و ادبی، مجال و فرصتی برای طرح مباحث 
دستوری، نگارشی، ادبی و زبانی و گسترش و ژرفابخشی به دانشی اند که دانش آموزان در کتاب های 

»بخوانیم« و »بنویسیم« ابتدایی کسب کرده اند. 
تقویت  و  رشد  برای  تلش  بر  علوه  دانش آموز  تا  است  آن  بر  تلش  نکته ها،  این  طرح  در 
مهارت های زبانی، نقش فرا زبانی زبان را دریابد، واژه ها را درست تعبیر و تفسیر کند، به تشریح و تبیین 
عناصر زبانی بپردازد، سازمان درونی کلمه ها و جمله ها را بشناسد و بتواند جمله های صحیح دستوری 

را در گفته ها و نوشته های خود به کارگیرد.
از دیگر  شناخت ساختمان نحوی زبان فارسی، روابط هم نشینی زبان در زبان فارسی معیار، 

اهداف دانش های زبانی است. 
ادبی  زیبایی های  شعری،  قالب های  نثر،  و  شعر  مسائل  با  آشنایی  ادبی،  دانش های  بخش  در 
زیبا  متن  آفرینش  مهارت های  و  نویسندگی  برای  آمادگی  و  نوشتن خّلق  برای  نگارشی  آموزه های  و 

صورت می گیرد. 
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یکی از نکات بدیع و تازه ای که در این کتاب مطرح شده و در آینده استمرار می یابد، طرح مباحث 
به آن  به درک خوانداری و مطالعه است که در بخش های روان خوانی و پرسش های وابسته  مربوط 
سازماندهی شده است. در این بخش، دانش آموزان باید با مطالعه، درک و تحلیل محتوا و حرکت از 

مطالعه به سمت پژوهش و تحقیق آشنا شوند. 
توصیه های مهم 

1ــ این بخش ها باید با درنگ، دّقت، طرح مثال های بیشتر و با بهره گیری از همیاری و مشارکت 
دانش آموزان تدریس شود. 

2ــ دبیران گرامی باید با پیش زمینه ها و پیش خوانده های دانش آموزان در سال های گذشته آشنا 
باشند. 

3ــ تدریس باید زنده، شاداب، لّذت بخش و به اندازه باشد. منظور از به اندازه، پرهیز از دادن 
اطّلعات اضافی و انباشتن ذهن و خسته کردن دانش آموز است. 

آنچه  باشد.  همراه  و  هماهنگ  نوشتاری  فّعالیت های  بخش  با  باید  بخش  این  تدریس  4ــ 
به صورت  »فّعالیت های نوشتاری«،  به صورت شفاهی می آموزد، در بخش  این بخش  دانش آموز در 

کتبی و نوشتاری تمرین خواهد کرد. 
3ــ گفت و گو: دانش آموزان از هم می آموزند، به هم می آموزانند و به دلیل داشتن زبان مشترک 

و احساسات نزدیک به هم، بهتر می توانند مفاهیم را به هم تفهیم و منتقل سازند. 
فّعالیت گفت و گو، امتداد و استمرار »فّعالیت  های ویژه« در سال های دورٔه ابتدایی است. در این 
فّعالیت، دانش آموزان در گروه های خود به پاسخ مشترک و مناسب می رسند و آن را در کلس مطرح 

می کنند. 
با اندکی دّقت در این فّعالیت ، در می یابیم که هدف، تقویت، تعمیق، گسترش و گاه تجّسم بخشیدن 

به آموزه های درس است. برای اجرای بهتر این بخش پیشنهاد می شود: 
1ــ دانش آموزان در گروه به بحث دربارٔه پرسش بپردازند. دربارٔه دیدگاه های هم گفت وگو کنند 

و پس از اتمام بحث ــ در صورت داشتن فرصت ــ با گروه مجاور گفت وگو کنند. 
2ــ مجالی برای نمایش های کارگروهی فراهم شود. نمایش در ایجاد نشاط، شادابی و انتقال بهتر 

و پایاتر مفاهیم، مؤثّر است. دّقت شود از همٔه دانش آموزان بهره گرفته شود و نمایش طوالنی نشود. 
نمایش، فرصت ابراز وجود و توانایی ها و خّلقیت هاست. هدایت، سعٔه صدر و تمرین،  الزمٔه 

موفّقیت در این قسمت است. 
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شعرخوانی: در فارسی اّول تا ششم ابتدایی شعرها به عنوان متن درس به کارگرفته شده بودند. 
شعرها با عنوان با هم بخوانیم، مکّمل مفاهیم درس یا گسترش دهندٔه مفاهیم فصل محسوب می شدند. 

عنوان شعرخوانی، جایگزین عنوان با هم بخوانیم، در دورٔه ابتدایی است. 
زبان آموزی،  برای  مناسب  زمینه ای  روح،  شکفتگی  و  نشاط  ایجاد  از  گذشته  سروده ها  این 
شناخت واژگان، آشنایی با ادبّیات و فرهنگ، تقویت ذوق و تکیه گاه انتقال و طرح مفاهیم،  ارزش ها و 

بایسته های اجتماعی، اخلقی، دینی و فرهنگی است. 
اشعار همگی امروزین و از شاعران معاصر کشورند. ویژگی های دیگر این سروده ها عبارت اند از:

1ــ سروده ها با موضوع فصل پیوند دارند.
2ــ از نظرگاه موسیقی شعری و درون مایه همخوان با متن و ذوق مخاطب اند. 

3ــ نمونه های کوتاه استفاده شده  است تا اجرای آنها در کلس امکان پذیر باشد. بنابراین، گاه 
ابیاتی از اصل شعر حذف شده است. 

4ــ کوشش بر آن بوده است که سروده ها تنّوع وزن و مضمون داشته باشند.
5  ــ به تنّوع شاعر نیز توّجه شده است. معیار انتخاب روایی، زیبایی گرایی و همخوانی شعر با 

موضوع و مخاطب بوده است. 
توصیه ها و پیشنهادها 

1ــ سروده ها را می توان در کلس به صورت گروهی اجرا کرد. هر شعر را می توان به یک گروه 
اختصاص داد تا هم آن را حفظ کنند و هم در کلس اجرا کنند )حفظ همٔه شعر الزامی نیست(.

2ــ اجرای گروهی شعر، خود نوعی آموزش همیاری و همکاری و انجام کار به صورت جمعی 
است. 

3ــ می توان از نوار موسیقی مناسب، یا وسایل مناسب موسیقی استفاده کرد تا شعر تأثیرگذارتر 
شود. 

با  شعر  محوری  مضمون  و  مفهوم  است  بهتر  شود.  پرهیز  شعر  بیت  به  بیت  توضیح  از  4ــ 
گفت وگوی دانش آموزان روشن شود. 

5  ــ بحث در باب نوع شعر و قالب و… الزم نیست. 
6  ــ برای درست خوانی شعر می توان از نوار یا خوانش دقیق معلّم بهره گرفت، تا دانش آموزان 

آهنگ، درنگ، تکیه و تلّفظ درست واژه ها را دریابند. 
7ــ از سروده ها در مناسبت ها می توان استفاده کرد )با هماهنگی مدیر و مربی مدرسه(.
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ب( بخش فّعالیت های نوشتاری
 فّعالیت های نوشتاری برای تقویت مهارت های املیی، دستوری و بلغی و درک و دریافت 
آموزه های متن درس است. این بخش، جزء جدایی ناپذیر کتاب خواندن است و باید پابه پای آن پیش 
برود؛ بنابراین، تفکیک تدریس آن یا در نظر گرفتن دبیر جداگانه  برای آن هرگز پذیرفته نیست. در این 
کتاب برای هر درس، حدود چهار یا پنج تمرین در نظر گرفته شده است. تمرین ها در مسیری منطقی و 
منطبق بر آموزش های فارسی »خواندن« تدوین و تنظیم شده اند. حدود 60 تمرین در این کتاب وجود 

دارد که برای تحّقق مهارت های زیر )گاه نیز چند مهارت تلفیقی( در نظر گرفته شده اند: 
1ــ مهارت های متنّوع املیی 

2ــ مهارت زبانی و دستوری
3ــ مهارت های ادبی

4ــ مهارت درک مطالب محتوای متن درس 
معموالً نخستین تمرین، ارزش املیی دارد و دانش آموزان با مراجعه به متن درس به آن پاسخ   

می دهند. 
تمرین های دوم و سوم برای تقویت مهارت هایی اند که در دانش های زبانی و ادبی مطرح شده اند 

و تمرین چهارم درک و دریافت دانش آموز را از محتوای متن درسی می سنجد.
در فّعالیت  های »نوشتن« از ظرفیت  ها و امکانات گوناگون مانند جدول و تصویر بهره  گرفته شده 
است. باید مجالی ایجاد کرد تا دانش آموزان آزادانه و با اندیشیدن و مشورت کردن در فضایی پر از 

نشاط و آرامش به نوشتن بپردازند.
توصیه ها و پیشنهادها 

1ــ به دلیل پیوستگی و ارتباط تنگاتنگ مطالب، همزمانی انجام فّعالیت  ها توصیه می شود. اّما 
نکتٔه مهم آن است که تمرین های مربوط به دانش های زبانی و ادبی، باید پس از تدریس این نکات در 

کلس انجام شود. 
2ــ در نوشتن جدول هایی که مربوط به مباحث دستوری است، نظارت و هدایت دبیر الزم است. 

3ــ ارزشیابی در پایان هر درس، موقعّیتی را برای ارزشیابی مستمر فراهم می سازد. 
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روان خوانی ها ساختاری داستانی دارند و برای رشد، گسترش و تقویت مهارت های خواندن در 
پایان فصل ها قرار گرفته اند. در مجموع چهار )یا پنج با احتساب فصل ادبیات بومی( روان خوانی در 

کتاب فارسی سال هشتم آمده است. 
اهداف: 

1ــ رشد و گسترش توانایی خواندن نمادهای نوشتاری و تصویری زبان فارسی
2ــ توانایی دریافت ارتباط معنایی بخش های مختلف یک متن

3ــ توانایی درک پیام متن
4ــ توانایی صامت خوانی، بلندخوانی و تندخوانی

5  ــ توانایی بررسی محتوای یک متن
6  ــ توانایی به کارگیری شیوه ها و لحن های مناسب خواندن

7ــ توسعه و تقویت آداب و عادات پسندیده در خواندن
8   ــ گسترش وسعت دید در خواندن

9ــ آشنایی با نمونه های خوب نثر و نویسندگان ادبّیات داستانی
10ــ تعمیق بخشیدن محتوای محوری فصل به کمک قّصه و داستان در ذهن فراگیرندگان. 

زبان و نیز ادبّیات، گونه ای پیوند دو سویه است. یک سوی آن گوینده )شاعر یا نویسنده( است و 
سوی دیگر آن، شنونده یا خواننده که گیرندٔه پیام است. در قلمرو ادبّیات، این پیوند از شاعر یا نویسنده 
نیروی درک و  با  تا  نیاز است  به خواننده ای معناآفرین و تصویرساز  برای تکمیل آن  آغاز می شود و 
تخّیل و آفرینش ذهن خود، خلق هنری را به پایان برساند؛ از این رو، ارج و شأن »خواندن« در خلق 
آفرینش ادبی، آن چنان برجسته است که فرایند خواندن را یکی از کارکردهای مهم و اثرگذار کنش های 
زبانی در فربه سازی اندیشه و رشد و پرورش شخصیت فکری به شمار می آورند؛ زیرا »خواندن« یک اثر 
مکتوب، متن نوشتار را به گفتاری پویا و زنده تبدیل می کند که در جریان شکل گیری آن، عوامل دیگری 
نظیر فضای فکری و جهان نگری خواننده، زمینه، موقعیت، لحن کلم و… سبب می شوند تا معانی و 

برداشت های تازه ای از اثر پدیدار شود. 
بنابراین، خواندن یک اثر، پیوندی است میان متن و خواننده، به بیان دیگر، خواندن یک عمل 

تعاملی است که بین عناصر متن و خّلقیت های ذهنی خواننده ایجاد می شود.
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به همین سبب، برخی به دو گونه »خواندن« اشاره می کنند: 
الف( خواندن پذیرا،
ب( خواندن سازنده.

در جریان خواندِن   پذیرا، خواننده خود را تنها به درک و دریافت جمله به جملٔه متن، محدود و 
مقّید می کند. در این شیوه چون خواننده پیکرٔه کلّی متن را نمی بیند و به اجزا و پاره های نوشته توّجه 

می کند، تصویر و ادراک درستی از کلّیت اثر نمی تواند به دست آورد. 
در خواندِن سازنده، خواننده بر پایٔه جریان فّعال ذهنی خود و دریافت معنا و تصاویر و تخّیل 
حاکم بر فضای کلّی اثر، فرایند خواندن را پیش می برد و ارتباط ویژه ای با متن برقرار می سازد. در این 

شیوه ، کنش خواندن یک فّعالیت  پویا و اثرگذار است. 
لحن و شیؤه خواندن، مهم ترین فرایند هستی بخش هر اثر ادبی ــ هنری است. وقتی خواننده 
هنگام خواندن، خود را در فضای حسی عاطفی اثر می یابد، در واقع با آن همراه و هم حس می شود. 
این ایجاد هم سویی و هم حسی با متن سبب می شود که خواننده هستی خود را با خلق و خوی و منش 
قهرمان اثر همراه و یکسان ببیند و در خود دگرگونی و تحّولی احساس کند. تبدیل به دیگری شدن در 
جریان خوانش یک اثر چونان شناخت حقیقت و هویت خویشتن، با ارزش است. البته ناگفته نماند که 
کنش خواندن افزون بر کارکرد تعالی بخشی و دگرگون کننده، ممکن است به سبب آگاهی های نادرست 
و نارسای خوانندگان نه تنها قابلیت های زبانی، تصویری و شنیداری متن را آشکار نسازد، با خوانِش 

سطحی و ناقص، ویژگی های اثرگذار نوشته را بی اثر گرداند. 
هویت خواننده هم مسئله ای است که باید بدان توّجه کرد، هر فرد ویژگی هایی دارد و در هر لحظه 
به فراخور زمان و مکان و فضایی که در آن قرار می گیرد، پاره ای از آن ویژگی ها را به نمایش می گذارد. 

خواندن یک متن هم به عنوان موقعیتی اثرگذار، بخشی از هویت فرد را آشکار می سازد. 
روان خوانی 

بهره گیری از قّصه و داستان و حکایات آموزنده و سازنده، بهترین وسیله برای غنی سازی هدفمند 
اوقات فراغت و لّذت بخش و سودمند کردن لحظات فراغت دانش آموزان و ابزار بسیار مناسبی برای 

پرورش مهارت های زبانی دانش آموزان است. 
خواندن قّصه و داستان، عادت به مطالعه و خوگیری با آن را در فراگیرندگان پرورده می سازد و 
باعث رشد کلمی، پویایی ذهن و خّلقیت بیشتر فکر و اندیشه می شود و گنجینٔه واژگانی و افق دریافت 

مفاهیم را در دانش آموزان گسترش می دهد. 
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خواندن به گونه ای آموزش غیر مستقیم امل نیز هست؛ زیرا دانش آموزان در کتاب شکل درست کلمات 
را می بینند، آن تصویر در ذهنشان جای گیر می شود و به هنگام نوشتن در منظر دیدگان آنها پدیدار می شود.

از طریق خواندن نمونه های خوب روان خوانی، فراگیرندگان با ساختار دستوری صحیح جمله ها 
و ترکیب های رایج زبان نوشتاری معیار نیز آشنا می شوند و در نتیجه به بسیاری از مهارت های مندرج 

در برنامٔه زبان  آموزش دست می یابند. 
ساماندهی  و  رشد  و  تخّیل  و  استعداد  پرورش  برای  مناسبی  ابزار  داستانی،  کتاب های  خواندن 
شخصیت نوجوانان و جوانان است. قّصه خوانی مجالی فراهم می کند تا بسیاری از ارزش های اخلقی   و 
خوی و منش پسندیده در دانش آموزان درونی و نهادینه شود. آنان با الگوپذیری از قهرمانان و شخصیت های 
داستانی به اصلح و بازسازی رفتارهای خود می پردازند. تخّیل موجود در آثار داستانی، سبب پویایی ذهن 
و خّلقیت تخّیل می شود و رنج های روحی و فشارهای روانی ویژهٔ دورهٔ نوجوانی و بلوغ را در آنان کم رنگ 
می کند؛ به همین سبب است که معموالً نوجوانان آثار داستانی ــ ادبی را پناهگاه روحی خود می بینند و 

مشکلت رفتاری زندگی و ناکامی های اجتماعی خویش را از طریق خواندن این آثار بی اثر می کنند. 
را  و جوانان  نوجوانان  جنبه های شخصیتی  همٔه  پرورش  و  رشد  که  افزود  باید  بنیاد  همین  بر 

می توان در استمرار خواندن کتاب های داستانی یافت. 
ـ   عاطفی موجود در کتاب ها و نمونه های داستانی، حّس عاطفی و  همچنین زیبایی های حّسی   ـ

زیباشناسانٔه نوجوان را برانگیخته، سبب رشد و پرورش جنبه های عاطفی و نگرش آنان می شود. 
با خواندن داستان های حکمت آمیز، بسیاری از رفتارهای اجتماعی و راه برقراری ارتباط مؤثّر را 
می آموزند و به شناخت و کسب تجربه های ارجمندی نسبت به جامعٔه پیرامون و جهان امروز دست می یابند 

و مطالب فراوانی دربارهٔ دانش های دیگر همچون تاریخ، علوم تجربی، جغرافیا و ریاضیات فرا می گیرند. 
بر پایٔه آنچه گفتیم، برنامٔه درسی زبان آموزی تأکید بسیاری بر فّعالیت  کتاب خوانی دانش آموزان 
دارد و توصیه می کند که در هر هفته، دانش آموزان حّداقل یک کتاب را بخوانند و در کلس در مورد 
عناصر داستان )شخصیت ها، زاویٔه دید، درون مایه، لحن و…( گفت وگو کنند. چکیده ای از داستان  را 
بازگو و دربارٔه علّت و چگونگی رویدادها، اظهارنظر و احساسات خود را بیان کنند. هم چنین بایسته 
است دانش آموزان به اطّلعات کتاب شناسی، نظیر »نام نویسنده«، »مترجم«، »ناشر«، »سال« و »مکان« 

نشر هر اثر توّجه کنند. 
شایسته است در کلس فضایی فراهم شود تا دانش آموزان در گروه های چهار یا پنج نفره برای 

یکدیگر کتاب بخوانند و دیگران پس از گوش دادن، با یکدیگر دربارٔه آن گفت وگو کنند.
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دانش های زبانی )دستور زبان  (
 دستور یا هنجار شناسی زبان، »مجموعٔه اصول، مفهوم ها، تعریف ها و قاعده هایی است که اهل 
زبان آن را در کودکی به طور ناخودآگاه فرامی گیرند و از آنها برای فهمیدن سخن دیگران و سخن گفتن 
استفاده می کنند« )حق شناس و دیگران، 1387(. زبان شناسان و دستوریان می کوشند تا این مجموعه 

اصول و قواعد را کشف و توصیف کنند و با عنوان دستور زبان ارائه کنند.
از  بسیاری  بیندیشیم.  آمـوزش دستور  باشد در مـورد ضرورت  بهتر  ابتدای سخن شاید   در 
متخّصصان معتقدند وقتی اهل زبان بـه راحتی سخن مـی گـویند و سخن دیگران را درک مـی کنند و به 
لحاظ رعایت دستور مشکلی ندارند، نیازی بـه آموزش دستور نیست. از طرفی برخـی دیگر بنا به دالیل 

زیر آموزش دستور را الزم می دانند:
 دستور زبانی که در کودکی فراگرفته می شود، ناخودآگاه است و با علم آگاهانه دربارٔهٔ زبان 

تفاوت دارد.
 دستور زبان کودک، دستور زبان گفتاری غیررسمی و گاه عامیانه است؛ حال آنکه در زبان 

رسمی نوشتاری آموزش دستور اجتناب ناپذیر است.
 پژوهش ها حاکی از آن است که درک ساخت جمله در افزایش درک متن بسیار مؤثر است. 
به عبارت دیگر، وقتی دانش آموزان نحؤه خرد کردن جمله به اجزای آن را بیاموزند، درک آنها تقویت 

می یابد. 
 بنا به دالیل یاد شده، در کتاب های فارسی متوسطٔه اّول، دستور زبان ارائه شده است، اما از 
آموزش دستور به شکل سنّتی پرهیز شده است. آنچه که در آموزش این بخش بسیار اهمّیت دارد، این 
است که تا حّد امکان دستور در بافت زبان آموزش داده شود به طوری که دانش آموز ارتباط آن را با 

زبان درک کند.
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مبانی نظری آموزش دستور 
 مرور تاریخچٔه دستورنویسی در ایران نشان می دهد که نگاه غالب، دستور سّنتی است. امروزه، 

دستور سنّتی بنا به دالیل زیر تقریباً کنار گذاشته شده است:
1ــ تجویزی بودن: یعنی نویسندگان بـه جای اینکه کوشش نمایند زبان را همچون دستگاهـی 
نظام یافته نگاه کنند و قواعد حاکم بر آن را کشف و توصیف نمایند، بنای کار خود را بر امر و نهی بنیاد 
نهاده و کاربرد صحیح قواعد زبان را متذکر می شوند. به همین دلیل، دستور زبان در دستور سّنتی به 
این صورت تعریف می شود: »دستور زبان قواعدی است برای درست گفتن و درست نوشتن« )دستور 
پنج استاد و...(. انتخاب واژٔه دستور در زبان فارسی برای این شاخه از مطالعٔه زبان، گویای همین 
نگرش است. در صورتی که دستور زبان، مجموعه قواعدی محدود است که اهل زبان آن را به طور 
ناخودآگاه فرا می گیرند و در ذهن خود نگهداری می کنند و کار دستورنویس و زبان شناس باید توصیف 

این دانش ناخودآگاه باشد. 
2ــ انعطاف نـاپذیری: دستورنـویسان سّنتی گمان مـی کنند در هر مـورد فقط یک صورت 
»درست« وجود دارد و هرچه جز آن باشد، »غلط« است؛ در صورتی که تمایز درست و غلط مشخص 
و مطلق نیست. در بسیاری از موارد، دو یا چند صورت زبانی می توانند درست باشند و به کار روند. 

تنها مالک برای تمایز بین درست و غلط، نحوهٔ کاربرد یا استعمال اهل زبان است. 
3ــ ابدیت دستور: یکی دیگر از فرض های غلط که اساس کار دستورنویسان سّنتی قرار 
گرفته، این است که زبان تغییر نمی کند، یا نباید تغییر کند و اگر دستور زبان جامعی برای یک زبان نوشته 

شود، می تواند برای همیشه معتبر و مستند باشد. 
مسلّم است که چنین فرضی خالف ماهیت و کار زبان است؛ چرا که زبان همواره در حال تغییر 
است و صورت های تحّول یافته، غلط محسوب نمی شوند و اگر تغییرات تازه در دستور زبانی که نوشته 

شده، منعکس نگردد، ناچار کهنه می شود و رفته رفته ارزش خود را از دست می دهد. 
4ــ تحمیل تحّوالت خارجی به زبان: دستورهای سّنتی فارسی، زیر نفوذ دستور زبان های 
دیگر قرار گرفته اند. از این رو، تحوالت آنها را به خود پذیرفته اند؛ مثالً به قیاس از زبان عربی، اسم به 
جامد و مشتق تقسیم بندی می شود و اسم های مشتق را چنین می شمرند: اسم فاعل، اسم مفعول و... 
در صورتی که اشتقاق کلمات در فارسی از راه افزودن پیشوند و پسوند است، نه داشتن ریشٔه عربی. 
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5  ــ درهم آمیختن دستور تاریخی )در زبان( و دستور معاصر )هم زبانی(: آنچه دربارٔه 
گذشتٔه یک زبان صادق بوده، الزاماً دربارٔه وضع امروز آن درست نیست. برای نوشتن دستور زبان 

معاصر هر زبانی، باید فارغ از علل و سوابق تاریخی مطالعه شود. 
برای مثال، در فارسی معاصر جزِء »همی« برای ماضی استمراری کاربرد ندارد. بنابراین، در 

دستور زبان معاصر نباید از آن نامی به میان آورد. 
دستور زبان های سّنتی، نه توصیف کاملی از گذشته زبان به دست می دهند و نه وضع حال آن را 

به خوبی مشخص می کنند. 
6  ــ نداشتن نظریۀ زبانی: همان طور که در ابتدای بحث اشاره کرده ایم، دستورهای سّنتی بر 
بنیاد چنین نظریٔه عمومی قرار نگرفته اند. از آنجایی که این دستورها بر مبنای نظریٔه روشن و صریحی 
دربارٔه زبان قرار ندارند، ناچار توصیف آنها از ساختمان زبان، آشفته، نامنظم، بریده بریده و در بسیاری 

موارد نادرست و گمراه کننده است. 
7ــ درهم آمیختن زبان و ادبیات: زبان و ادبیات هر یک دستوری مختص بـه خود دارند 
و درآمیختن آنها با همدیگر و نیز تدریس دستور زبان به وسیلٔه ادبیات کاری ناشایست و نابجاست. در 

دستورهای سنّتی آموزشی دستور زبان گاهی از طریق شعر صورت می گرفت.
 با توجه به معایب دستور سّنتی کـه ذکر آن رفت، بـه رویکردهای غـالب در زبان شناسی توجه 
می کنیم. سه رویکرد اصلـی در تـوصیف زبـان عبارت است از: صورتگـرایی، نقشگـرایی و شناختی. 
در رویکرد صورتگرایی، زبان خارج از بافت بررسی می گردد و با توجه به ساختار صوری توصیف 
می شود.رویکرد نقشگـرایی در مقابل، زبـان را در بـافت خـود تحلیل می کند و توجه بـه معنا دارد. 
رویکرد شناختی به درک مفاهیم زبان در ذهن می پردازد. به عنوان مثال، برای درک مفهوم مسافت 

چه اتفاقی در ذهن می افتد.
 در آموزش مدرسی برای دستور، دو رویکرد صورتگرایی و نقشگرایی مناسب تر است. سال ها 
این دو رویکرد در مقابل یکدیگر قرار داشتند و هر یک بر اصول خود اصرار می کردند؛ اما شواهد 
نشان می دهد که در برخی موارد هر دو رویکرد در توصیف زبان به بن بست می رسند. امروزه بسیاری از 
زبان شناسان معتقدند که برای توصیف زبان، هر دو رویکرد باید به کار گرفته شوند. در آموزش دستور 
در کتاب اّول متوسطه رویکرد صورت ــ نقش مورد توجه بوده است. به عبارت دیگر، تمرکز بر آموزش 

زبان در بافت بوده است، اما در موارد لزوم از شکل صوری زبان در آموزش بهره برده شده است.
 آموزش دستور در دورٔه متوسطٔه اّول با هدف افزایش درک متن ارائه می شود. در پایان مباحث 
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دانش زبانی، دانش آموزان قادر خواهند شد اجزای جمله را مانند قطعات یک جورچین از هم جدا 
کنند و می فهمند جمالت چگونه گسترش می یابند و منطق قرار گرفتن اجزای جمله در کنار هم چیست. 
این کار سبب افزایش درک متن دانش آموزان می شود، پس آموزش دستور به دلیل کاربردی که در 
تقویت یکی از مهارت های زبانی دارد، اتفاق می افتد و به هیچ وجه به صورت مجموعه قواعد حفظی 

ارائه نمی شود.
 برای آشنایی دانش آموزان با اجزای جمله، از نظریٔه دستور وابستگی1 پیروی شده است. در 
دستور وابستگی، فعل جزء اصلی جمله است که در رأس قرار می گیرد و با توجه به ظرفیت خود اجزائی 
را می گیرد و جمله گسترش می یابد. به عنوان نمونه، افعالی مانند »آمد، خوابید« یک ظرفیتی هستند و با 
گرفتن یک جزء گسترش می یابند؛ اما فعل خورد دو ظرفیتی است و با گرفتن دو جزء گسترش می یابد.

 

مثال: علی آمد. )فعل یک ظرفیتی(

1ــ برای آشنایی بیشتر، مطالعٔه کتاب ظرفیت فعل، تألیف دکتر امید طبیب زاده، نشر مرکز توصیه می شود.

 برای آموزش اجزای جمله از دانش آموزان بخواهیم جورچینی را طراحی کنند. مهم ترین قطعٔه 
جـورچین »فعل« است. در آموزش فعل یک ظرفیتی بـه دانش آمـوزان بگوییم جورچین آنها ظرفیت 
پذیرش دو قطعه را دارد. این کار بسیار اهمیت دارد؛ زیرا اگر دانش آموزی بخواهد برای فعل »آمد« 
به جای »علی آمد« بگوید »علی از تهران آمد« به او می گوییم که این جورچین، قطعات ضروری جمله 
را نشان می دهد، بدون عبارت »از تهران« نیز جمله معنای کاملی دارد. به عبارت دیگر» از تهران« جزء 

اختیاری جمله محسوب می شود. 
مثال: علی سیب را خورد. )فعل دو ظرفیتی(

آمد

علی

خورد

سیب راعلی
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ناگذرا  و  گذرا  افعال  می شود  که مالحظه  همان گونه  است.  این جمله، سه قسمتی   جورچین 
ارائه شود.  به صورت یک سری قواعد حفظی  اینکه  بدون  به طور غیرمستقیم آموزش داده می شود 
هدف از آموزش افعال گذرا و ناگذرا در اینجا این است که دانش آموز، منطق گسترش جمله را بداند 

نه اینکه قاعدٔه دستوری حفظ کند.
مثال: علی کتاب را روی میز گذاشت.)فعل سه ظرفیتی(

گذاشت

روی میزکتاب را علی

 جورچین این جمله، چهار قطعه دارد که با افعال سه ظرفیتی مانند »گذاشت« قطعٔه متمم نیز به 
جمله اضافه می شود. 

پایین  به مثال های باال توجه کنیم درمی یابیم در رأس نمودار فعل قرار گرفته است و در   اگر 
نمودار صرف نظر از جایگاه آن، اسم آمده است. به عبارت دیگر فرقی نمی کند که قطعٔه جورچین جمله 

در جایگاه نهاد است یا مفعول، یا متمم، در هر سه جایگاه، اسم ظاهر می شود.
 از طرفی همیشه جمله ها به سادگی مواردی که در مثال های باال به آن اشاره شد، نیستند. به 

مثال زیر توجه کنید:
نگه  روشن  را  کمال  و  هدایت  راه  خود،  نور  با  که  درخشانی  ستاره های  »شهیدان،   

می دارند، خاک وطن را از دست درازی وقیحانۀ دشمن غاصب مصون داشتند.«
 چنان که مالحظه می شود به نظر می آید تعداد اجزای جمله در این مثال، زیاد باشد؛ در حالی که 

فعل جمله سه ظرفیتی است و جورچین جمله چهار قطعه دارد. 
بدانیم  تبع آن افزایش درک متن، الزم است  به  به منظور شناخت اجزای جمالت طوالنی و   
اسم چطور گسترش می یابد و ساختمان گروه اسمی چیست. در بخش دانش زبانی فارسی هشتم، به 
آموزش اجزای گروه اسمی پرداخته شده است تا در نهایت تفکیک اجزای جمله های طوالنی نیز برای 

دانش آموز میّسر باشد. 
موارد و مباحث زبانی موجود در کتاب فارسی هشتم بدین قرار است:  

1ــ یاد آوری فعل و...  
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2ــ گروه اسمی، هسته گروه 
3ــ وابسته های اسم، صفت بیانی 

4ــ وابسته های اسم، صفت اشاره و شمارشی 
5ــ وابسته های اسم، صفت پرسشی و تعجبی 

6ــ وابسته های اسم، صفت مبهم 
7  ــ و ...  

نکته: نگاهی که در بخش دانش های زبانی، در آموزش دستور مطرح می شود باید در ارزشیابی 
نیز دنبال گردد؛ لذا در طرح سؤال از الگوهای زیر استفاده شود.

1ــ با کلمه های داده شده جمله بسازید.
الف( مشتری/ گرفت / فروشنده

ب( معلم/ گذاشت / برگه های آزمون
2ــ جمله های به هم ریختٔه زیر را مرتب کنید.

الف( پارسایی/ جوانان/ نمی بینید/ چرا/ و/ را/ صداقت/؟
...............................................

ب( استعداد/ جوشان/ است/ نیرو/ چشمه/ و/ جوان/.
................................................

پ( دختر/ دارد/ و/ میلیون ها/ جامعه/ پسر/ ما/.
...............................................

3ــ با کلمه های داده شده، جمالت را بازنویسی کنید.
الف( استقالل طلبی گاهی نوجوان را نا  آرام جلوه می دهد. )نشان می دهد/ شوق یادگیری(

................................................
ب( بزرگ ترها معموالً با حسرت و آه از دورٔه نوجوانی یاد می کنند.)سخن می گوید/ پدربزرگم(

................................................
پ( مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند. )نوجوان/ کتاب های خوب(

................................................
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4ــ جمله های زیر را به اجزای آن تجزیه کنید. 
الف( دخترک شیرینی را از برادر خرد سالم گرفت.

ب( جوان باهوش کتاب را از کتاب فروشی خرید.

گروه های اسمی جمله های باال را فهرست کنید.

فعلمتمممفعولنهاد

گروه اسمیردیف

5  ــ جمله های زیر را به اجزای آن تجزیه کنید. 
الف( دانشجوی نابغه، پژوهش های گسترده ای انجام داد.

ب( باغبان پیر، گل های صورتی را چید.

فعلمتمممفعولنهاد
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 گروه های اسمی جمله های باال را به هسته و وابسته تجزیه کنید.

یف
گروه اسمیرد

صفت بیانی )وابسته پسین(هسته

دانش ادبی 
مباحث دیگر موجود در نکته های زبانی و ادبی مربوط به مسائل ادبی، زبانی و نگارشی است. 

این نکات عبارت اند از: 
1ــ یادآوری دو مقولٔه زبان و ادبیات، ساختار و محتوای متون و...  

2ــ تشبیه و ارکان آن 
3ــ واج آرایی )نغمه حروف(
4ــ ادبیات اندرزی یا تعلیمی 

5ــ قالب شعری مثنوی 
6ــ جناس 

7ــ کنایه 
8ــ ردیف 
9ــ ترجمه 

10ــ و... 
در صورت نیاز به طرح نکته ای زبانی، ادبی و... می توان آن را در قسمت  دانش های زبانی و 

ادبی درس آزاد )درس 14 و 15( ذکر کرد. 
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لغات،  گنجینٔه  گسترش  تفّکر،  ادبی،  و  زبانی  های  مهارت  تقویت  و  آموزش  برای  برنامه  این 
شناخت بهتر محیط و آداب زندگی و ایجاد ذوق ادبی در دانش آموزان، روش های زیر را مؤثّر می داند. 
گفتنی است کـه روش های زیر، جنبٔه تـوصیه ای و پیشنهادی دارد و مدارس، معلّمان و دست اندرکـاران 

آموزشی می توانند از دیگر روش ها و فّعالیت  های متناسب با برنامه نیز استفاده کنند:
1ــ روش پرسش و پاسخ

همان طور که از نام این روش بر می آید، در این روش معلّم پرسش های مناسبی را تهّیه و تدارک 
می بیند و آنها را به گونه ای در کالس به کار می گیرد که دانش آموزان به سمت اهداف برنامه و درس، هدایت 
شوند. در این روش،  معلّم می تواند پرسش هایی فی البداهه نیز برای تکمیل یادگیری طرح کند. نکتٔه مهم این 

است که مدیریت و هدایت دانش آموزان و تنظیم زمان برای پاسخ به پرسش باید مورد توّجه باشد. 
این روش مهارت های گوش دادن، گفتن ، نقد و تحلیل و حافظٔه شنیداری و قدرت بیان را تقویت 
زبانی خواهد  مهارت  تقویت چهار  به  تهّیه شود،  گزارشی  هم  بحث ها  نتایج  از  می کند؛ درصورتی که 

انجامید.
2ــ روش بحث گروهی 

اگـر پرسش و پاسخ از حالت دو طرفـه بین معلّم و دانش آموز یا دانش آموز و دانش آموز خارج 
شود و معلّم مـوضوع مشّخصی را در کـالس طرح کند، روش بحث گـروهـی بـه کار گرفته مـی شود؛ 
با هم به مشورت می پردازند. این روش از جملـه روش های  آن اندیشه  درنتیجه دانش آموزان دربارهٔ 
فّعال و مشارکتی در امر آموزش به شمار می رود؛ بنابراین، دانش آموزان در گروه هـای مختلف طبقه بندی 
می  شوند و با هدایت معلّم بـه بحث و گفت وگو می پردازند. اهّمیت این روش با توّجه به ماهیت زبان و 
ادبّیات فارسی، زمانی روشن می شود که نمایندگان هر گروه، نظر خود را بیان کنند و ضمن گوش دادن به 
اظهارات دیگر گروه ها، به نقد و تحلیل نیز تسلّط  یابند. گروه بندی مناسب، کنترل زمان، هدایت و رهبری 

گروه ها، طرح موضوعات مناسب و... از جمله شرایط اساسی برای به کارگیری این روش است.
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3ــ ایفای نقش، قّصه گویی و نمایش خّلق
در دورٔه اّول متوسطه به ویژه در کتاب فارسی به خوبی می توان از نمایش و قّصه گویی، مناسب 
با سّن نوجوانی استفاده کرد. برخی از دروس به گونه ای سازماندهی شده اند که با هدایت معلّم می توان 

مفاهیم مورد نظر را به صورت عینی و محسوس به نمایش گذاشت. 
این روش ها اگر با بحث و تبادل نظر و ارزشیابی در کالس توأم شود، می تواند عالی ترین اهداف 
آموزش زبان و ادب فارسی را محّقق کند. بخشی از این اهداف عبارت اند از: ایجاد برقراری ارتباط 
انسانی و عاطفی، نظم بخشی به افکار و گفتار، پرورش قّؤه تفّکر، استنتاج، رشد و شکوفایی خاّلقیت 

و استعدادهای زبانی و ادبی. 
4ــ روش گردش علمی و مشاهده

در این روش، معلّم بـرای آشنایی بیشتر دانش آمـوزان بـا آثار تـاریخی و ادبی و زبـانـی، آنها را 
به بیرون از کالس می برد تا از نزدیک به مشاهده بپردازند. دانش آموزان با توضیح و توصیف دیده ها و 
شنیده های خود به صورت گفتاری و نوشتاری به پرورش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی خود نایل 
می شوند. می توان از آنها خواست تا گزارش تهّیه کنند، یادداشت برداری نمایند، اطاّلعات به دست آمده 
را طبقه بندی کنند و زیبایی های مشاهده شده را وصف نمایند، یا آنها را به تصویر بکشند تا بدین ترتیب، 

به پاره ای از مهارت های نگارشی تسلّط پیدا کنند. 
5ــ روش تفکّر استقرایی 

از آنجا کـه تفّکر،پیوندی ناگسستنی بـا هـر یک از مهارت هـای زبـانی و ادبی دارد و در روش 
استقرایی هم تفّکر در رونــدی متوالـی، از آسان بــه پیچیده، سازماندهـی مـی شود؛ لـذا استفاده از این 
روش می تواند فرایند یادگیری مؤثّری را تا حصول نتیجه در دانش آموز ایجاد کند. در جریان تفّکر، 
دانش آموزان اطاّلعاتی را جمع آوری و طبقه بندی می کنند و به تفسیر و کشف ارتباط بین یافته های خود 

می پردازند. از این روش می توان در آموزش نکات امالیی، انشایی و دستور زبان استفاده کرد. 
6ــ روش بدیعه پردازی 

با توّجه به اینکه زبان و ادبّیات فارسی ماهیتاً بـا خلق و آفرینش و تولید اندیشه های بدیع ارتباطی 
نزدیک و تنگـاتنگ دارد، از این روش مـی تـوان بــرای آمــوزش انشا و نگـارش خـاّلق استفاده کرد. 
بر اساس این روش، دانش آموزان با صحبت کردن و گفت  و  گو دربارٔهٔ موضوع انشا، قیاس کردن، بیان 

احساسات خود و... به تفّکر خاّلق و پرورش عواطف دست می یابند.
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7ــ روش حّل مسئله
در این روش، مسئله ای مطرح می شود کــه مـی تـواند از گـرفتاری قـهـرمان قـّصه آغـاز شود. 
دانش آموزان به توصیف و تبیین مسئله پرداخته، راه حل یا راه حل هایی برای آن پیدا می کنند. پس از 
بحث و گفت وگو، معلّم نظر خود را دربارهٔٔ حّل مشکل قهرمان داستان ارائه می دهد. دانش آموزان به 
بررسی علّت وقوع حوادث در قّصه ها می پردازند، ارتباط علّی و معلولی وقایع را کشف می کنند. ایده ها 
و نظرهای مختلف را به یکدیگر مربوط و با هم مقایسه می کنند و نتایج داستان ها را پیشگویی می کنند. 
مطالب ذکر شده می تواند در دو گونٔه بیانی، یعنی گفتاری و نوشتاری،  مطرح شود. در دورٔه اول متوسطه 
می توان از دانش آموزان خواست تا دربارٔهٔ شنیده ها یا خوانده های خود به قضاوت و داوری بپردازند.

8 ــ روش واحد کار )پروژه(
از این روش می توان برای آموزش انشا و فّعالیت  های خارج از کالس استفاده کرد ؛ بدین ترتیب 
که شاگردان بر اساس موضوعات تعیین شده، به صورت گروهی یا فردی به دنبال جمع آوری اطاّلعات در 
خارج از کالس می روند، گزارشی تهّیه کرده، سپس این گزارش را در کالس ارائه می کنند. موضوعاتی 
از قبیل سرگذشت شاعران، نویسندگان، شخصیت های علمی، اجتماعی و مذهبی می تواند برای استفاده 
از این روش، مورد نظر باشد. این روش برای تقویت حّس پژوهش و تقویت مهارت های جست وجوگری 

مؤثّر است. 
9ــ روش کارایی گروه

دانش آموزان را به گروه هایی تقسیم می کنند و هر یک از اعضای گروه تکلیف مشّخص شده 
را به طور انفرادی می خواند،  بعد به سؤال های آزمون که در اختیار او قرار می دهند، پاسخ می دهد و 
سپس در گروه نیز دربارٔهٔ پاسخ های خود گفت  وگو کرده،   دالیل انتخاب یا رد آن را ارزیابی می کنند. 
در مرحلٔه بعد، کلید سؤال ها در اختیار دانش آموز قرار می گیرد و اعضای گروه درک عمیقی از بهترین 
پاسخ به دست می آورند. سپس اعضای گروه پاسخ های فردی و گروهی را نمره گذاری کرده،  نمرٔه مؤثّر 
بودن یادگیری را محاسبه می کنند. از این روش در کالس های فارسی و در تدریس حوزه های مختلف 

از قبیل متن درس ها، انجام تمرین ها، امال و انشا، دستور و آرایه ها می توان بهره گرفت. 
10ــ روش تدریس اعضای گروه

این طرح، این امکان را می دهد که مقدار زیادی از موضوع درس طّی یک دورٔه زمانی کوتاه 
با مطالعٔه گروه، تحت پوشش قرار گیرد. در انتخاب متن مورد تدریس باید در نظر داشت که متن به 
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برابر  بخش های مستقل از یکدیگر قابل تقسیم باشد. بخش ها نیز از نظر حجم و دشواری باید تقریباً 
باشند. 

در  خود  همتاهای  با  سپس  و  می کند  مطالعه  را  شده  تعیین  موضوع  از  بخش  یک  دانش آموز 
گروه های دیگر که مسئول بخش مشترکی  اند دور هم جمع می شوند و برای رفع اشکال های خود تبادل نظر 

می کنند. سپس به گروه خود برمی گردند و به ترتیب از اّول بخش تا آخر بخش به نوبت تدریس می کنند. 
طرح تدریس اعضای گروه بر دو اصل استوار است: اّول آنکه هر یک از شرکت کنندگان قسمت 
متفاوتی از موضوع درسی را که قرار است همه یاد بگیرند، می خواند. دوم اینکه هر فراگیرنده می تواند 

به اعضای تیمش درس بدهد؛ بنابراین،هر عضو هم به عنوان معلّم و هم شاگرد عمل می کند. 
زمانی که فراگیرندگان می فهمند کارایی گروه مستلزم آن است که هر فرد یک بخش از موضوع 
تعیین شده و  با مطالعهٔ  بخش  تا  برانگیخته می شوند  به دیگران درس دهد،  را  آن  فراگیرد و سپس  را 
آمادگی کامل برای جلسهٔ  کار تیمی به تیم خود کمک کنند. همچنین به آن عضو از تیم که درس می دهد 
کمک می کنند تا حّد امکان موفّق باشد. با این روش، گروه می تواند یادگیری اش را به حّداکثر برساند. 
طرح تدریس اعضای گروه این امکان را می دهد که مقدار زیادی از موضوع درسی طّی یک 
دورٔه کـوتاه زمـانـی بــا مطالعٔه تیم تحت پـوشش قـرار گیرد. تقسیم مــوضوع، بــه خصوص زمـانـی 

مناسب است که هدف آموزشی، مطالعهٔ  اجمالی نه عمیق یک قلمرو وسیع باشد.
در انتخاب متن مورد استفاده باید به چند نکته توّجه کرد؛ از جمله: 

 متن باید قابل تقسیم به تعداد بخش های هماهنگ با تعداد فراگیرندگان درهر تیم )معموالً سه 
تا پنج نفر( باشد. 

 این بخش ها تقریباً باید از نظر طول برابر و از نظر دشواری قابل مقایسه باشند. 
 هر یک از بخش ها مستقل از بخش های دیگر قابل فهم باشد. این مورد مهم است؛ چون هر 
فراگیرنده فقط یک قسمت را مطالعه می کند و باید بتواند آن بخش را مستقل از اطاّلعات موجود در 

بخش های دیگر درک کند. 
 البته درهر تکلیفی، مطلب باید به اندازٔه کافی مشکل باشد، تا فراگیرندگان را به چالش  بطلبد، 

ولی نه آن قدر مشکل که آنان را مغلوب کند.
 اجرای طرح: 

1ــ یک بخش از موضوع برای آمادگی هر فراگیرنده تعیین می شود. در این مرحله هر فراگیرنده 
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فقط بخش تعیین شدٔه خویش را دریافت می  کند. باید اطمینان یافت که فراگیرندگان حقیقتاً مطلب را 
از یکدیگر و نه از مطالعهٔ  تمام بخش ها یاد بگیرند. )میزان یادگیری دانش آموزان توسط آزمونی که تمام 

بخش ها را در بر می گیرد، سنجیده می شود(. 
جمع  هم  دور  مشترکی اند،  بخش  مسئول  که  خود  همتاهای  با  تدریس  از  قبل  فراگیرنده  2ــ 
می شوند و برای رفع اشکاالت خود و بهبود روش ارائه، تبادل نظر می کنند )فراگیرندگان می توانند از 

ابتدا در جمع همتاهای خود بنشینند و رفع اشکال کنند،آن گاه به تیم خود برگردند(. 
3ــ وقتی گـروه گـردهم می آید، یک فــراگیرنده کــار را بــا تدریس بخش مـربــوط بـه خـود 
شروع می کند. این عضو تیم مجاز است از هر نوع یادداشت یا کمکی که مجاز شناخته شده، استفاده 
به متن اصلی رجوع نمی کند. دیگر فراگیرندگان می توانند سؤال بپرسند، مخالفت  کند، ولی مستقیماً 

کنند، یادداشت بردارند، یا استنطاق نمایند. هر عضو به نوبت یک بخش جدید را ارائه می دهد. 
4ــ در این مرحله، در مورد کّل موضوع، آزمونی گرفته می شود. این آزمون از قبل آماده شده 
است و می تواند هر نوع آزمونی باشد. این آزمون حاوی تعداد سؤال مساوی از هر قسمت و چند سؤال 

درک مطلب عمومی مربوط به کّل موضوع است. 
5ــ کلّیٔه سؤال ها در اختیار فراگیرندگان قرار می گیرد و آنان به آزمونشان نمره می دهند و نمرات 

فردی و معدل نمرات فردی را محاسبه می کنند. 
فراگیرندگان با استفاده از نمرات فردی می توانند میزان فهم خود را از موضوع ارزیابی کنند. 
همچنین نمرات فردی نشانه ای از پیشر فت فرد و یادگیری است. فراگیرندگان باید به نمرهٔ خود از آن 
قسمتی که تدریس را به عهده داشته اند،  توّجه کنند. هرچه اختالف بین نمرات فرد و معدل کمتر باشد،  

مهارت های تدریسی و یادگیری تولید شده از عمل متقابل تیم بیشتر است. 
6ــ ارزیابی کارایی تدریس فراگیرندگان با توّجه به جدول رسم شده انجام می شود. 

7ــ از فراگیرندگان پرسش هایی برای جمع بندی مطالب و اطمینان از یادگیری و ارزش یابی نهایی 
سؤال می شود.
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هر عضو تیم را از غیر مؤثّر )1=( تا مؤثّر)5=(در هر مورد نمره بدهید.   

نام نفر موارد
اّول

نام نفر 
دوم

نام نفر 
سوم

نام نفر 
چهارم

نام نفر 
پنجم

نام نفر 
ششم

آیا به واقعیت ها و اطاّلعاتی که ارائه می داد، اطمینان 
داشت؟ 

اهّمیت تر  کم  با جنبه های  مقایسه  در  را  مهم  نکات  آیا 
اطاّلعات جدا می کرد و مورد تأکید قرار می داد؟ 

آیا نکات طبق یک روال منطقی و منظم ارائه شد؟ 
به  اعتماد  می گرفت،  قرار  مورد سؤال  که  هنگامی  آیا 

نفس داشت؟ 
آیا برای روشن کردن مفاهیم و کسب اطمینان از روی 

دّقت و فهم سؤال می کرد؟ 

11ــ روش قضاوت عملکرد 
در این طرح  ،کسب درک روشنی از معیارها، آنـان را قـادر مـی سازد تا کیفیت کار خویش را 
مورد قـضاوت قـرار دهند. در این صورت مـی تـوانند تـا حـدودی از ارزیابی کـارشان توسط دیگران 
بی نیاز شوند. سپس هر شخص، کار خویش را ارائه می دهد. اعضای گروه، کار هر فرد را با دیگری 
و با معیارهایی که فراگرفته اند، مقایسه می کنند. هر فرد، انتقادهایی را که به کارش شده است، دریافت 
می کند؛ مثالً معلّم از دانش آموزان می خواهد تا ویژگی های یک شعر خوب را بیان کرده و جمع بندی 
بدین  ارائه می دهد و  بیان دیدگاه های مختلف توسط گروه ها، معلّم معیارهای علمی را  از  کنند. پس 

ترتیب، آنها عملکرد خود را مورد تجدید نظر و ارزیابی قرار می دهند. 
12ــ روش روشن سازی طرز تلّقی 

اّولین مرحله در روشن سازی طرز تلّقی، به فراگیرندگان کمک می کند تا آنان با پاسخ دادن به یک 
سؤال یا تکمیل یک جمله، طرز تلّقی خود را ارزیابی کنند، سپس فراگیرندگان دور هم جمع می شوند تا 
این طرز تلّقی را مورد بررسی قرار دهند و به کمک شرایط شناخته شده و اطاّلعاتی که در اختیار دارند، 
روی بهترین طرز تلّقی به توافق برسند؛ سپس هر فرد پاسخ خود را ارائه می دهد تا مورد ارزیابی قرار 
گیرد. طرز تلّقی افراد پس از بحث نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مشّخص شود که آیا تغییری رخ 
داده است یا خیر؟ بنابراین، این روش، فراگیرندگان را قادر می سازد که کشف کنند: آیا طرز تلّقی شان 

بر یک پایٔه محکم از حقایق، اطاّلعات و منطق، استوار است؟
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13ــ روش بلندخوانی 
بلندخوانی در شروع خواندن، روشی مؤثّر است؛ زیرا در آن از دو فرایند ادراکی، یعنی تمیز 
شنیداری و تمیز بصری استفاده می شود. اّما در دورٔه اّول متوسطه با توّجه به آموزش های دورٔه ابتدایی 
و ویژگی های شناختی دانش آموزان بهتر است از شیوه های مختلف صامت خوانی استفاده شود. این 

روش برای تندخوانی و مطالعٔه صحیح مفید است. 
14ــ روش صامت خوانی،  روش هایی که در زیر می آید بیشتر مبتنی بر صامت خوانی اند: 

و  خواندنی  متن  کامل  درک  به  دانش آموز  خواندن،  نوع  این  در  دقیق خوانی:  1ــ14ــ 
نگهداری آن به طور منظم در حافظه می رسد. او به افکار اصلی نویسنده پی می برد و به ارتباط بین 
مطالب می پردازد، خالصٔه متن را بیان می کند و از آن نتیجه گیری می کند. معلّم برای سنجش این نوع 

خواندن صامت می تواند سؤاالتی از متن بپرسدکه مفاهیم متن را مورد سنجش قرار دهد.
 2ــ14ــ خواندن تجّسمی: هدف از این نوع خواندن درک عمیق تر، تحریک حّس کنجکاوی 
و مشارکت فّعاالنه در مطالعه است. برای رسیدن به اهداف مذکور، الزم است قبل از مطالعه، سؤاالتی 
از بین متن انتخاب شود تا از طریق ذهن دانش آموز به هنگام مطالعه به سمت یافتن پاسخ ها هدایت شود. 
3ــ14ــ خواندن انتقادی: در این روش، دانش آموزان متن درس را مطالعه کرده، سپس 
دربارٔهٔ ویژگی های متن و نوع نوشته و سبک نویسنده یا شاعر و قالب درس بحث و گفت وگو می کنند و 

در پایان، نظر نهایی خود را نسبت به متن خوانده شده ارائه می دهند. 
در این روش، دانش آموز به تجزیه  و تحلیل مطالب، ارزش گذاری و قضاوت دربارٔه مطالب و 

برقراری ارتباط بین جوانب مختلف آنها می پردازد. 
4ــ14ــ خواندن التذاذی: خواندن برای درک زیبایی ها، روش مؤثّری برای پرورش حّس 
زیبایی شناسی و تقویت ذوق ادبی است. بهتر است دانش آموز بیشتر به دنبال یافتن زیبایی های موجود 
در نثر و شعر باشد؛ مانند: یافتن آرایه های ادبی مثل تشبیه،  ضرب المثل ،  وزن و قافیه، موسیقی موجود 

در شعر و....
التذاذ ادبی  ادبّیات فارسی تلطیف عواطف و  اینکه یکی از اهداف آموزش زبان و  به  با توّجه 
است، در متون هنری و ادبی مانند اشعار برتر و متن های تأثیرگذار داستانی و ادبی به این نوع خواندن 
تأکید می شود. معلّم می تواند به تناسب سرفصل ها و عناوین دروس قطعات زیبایی به نظم و نثر را انتخاب 
کرده و در کالس با لحن و آهنگی مناسب بخواند. در این نوع خواندن،  درک مطلب هدف نیست؛ بلکه 

باید متونی ارائه شود که التذاذ و پرورش ذوق ادبی عملی شود.
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الگوی تدریس، چارچوب ویژه ای است که عناصر مهم تدریس در درون آن قابل مطالعه است 
و شناخت و آگاهی از عناصر و عوامل مذکور می تواند معلّم را در اتخاذ روش های مناسب تدریس، 
کمک کند. تدریس، یک فرایند است و چنان که گفتیم عوامل بی شماری در آن نقش دارند که همٔه آنها 
قابل مطالعه و کنترل نیستند، پس معلّم باید چارچوب کوچکی از فرایند تدریس را به عنوان الگو انتخاب 

کند. دو نمونه از الگوهای تدریس عبارت  اند از: 
 1( الگوی پیش سازمان دهنده

2( الگوی حّل مسئله 
الگوی عمومی تدریس 

این الگو نخستین بار توسط رابرت گلیزر در سال 1961 مطرح شد و بعدها راجر رابینسون در 
سال 1971 تغییراتی در آن به وجود آورد. این الگو در عین سادگی، فرایند تدریس را به خوبی توصیف 

می کند و به معلّم در سازمان دادن فرایند تدریس کمک می کند. 
در الگوی عمومی تدریس،  فرایند تدریس را می توان به پنج مرحله تقسیم کرد: 

اطاّلعات  تدریس،  از  قبل  معلّم  رفتاری؛  هدف های  و  تدریس  هدف های  تعیین  اّول:  مرحلۀ 
مفاهیم، اصول و سایر مطالب و محتوای درس را به صورت هدف های کامالً صریح و روشن مشّخص 

می  کند.
مرحلۀ دوم: تعیین رفتار ورودی )آموخته های گذشته و...( و ارزشیابی تشخیص )تعیین توانایی های 

فراگیرندگان( که همان تشخیص میزان آمادگی فراگیرندگان است. 
مرحلۀ سوم: تعیین شیوه ها و وسایل تدریس؛ در این مرحله معلّم باید شیوه ها و وسایل تدریس 

خود را با توّجه به مفاهیم درس، شرایط و امکانات و ویژگی های فراگیرندگان انتخاب کند. 
مرحلۀ چهارم: سازماندهی شرایط و موقعیت آموزشی؛ معلّم باید بتواند با ابتکار و خاّلقیت، 

حداکثر استفاده را از امکانات موجود، درامر تدریس و تحّقق هدف های آموزشی به کار ببرد. 
مرحلۀ پنجم: ارزشیابی و سنجش عملکرد؛ مرحلٔه نهایی این الگو به ارزشیابی میزان یادگیری 

شاگردان پس از پایان تدریس اختصاص دارد. 
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الگوی پیش سازمان دهنده
»پیش سازمان دهنده« یک مطلب یا مفهوم کلی است که در مقدمهٔ  تدریس می آید، تا مبحثی را که 
به شاگردان ارائه می شود، با مباحث پیشین همان درس مربوط سازد و در عین حال پایه ای برای ارتباط 
مفاهیم بعدی با مفاهیم پیشین شود و شاگرد بتواند تمام مباحث درس را به صورت یک ساخت منظّم و 

سازمان یافته در ذهن خود جای دهد. 
ویژگی های الگوی پیش سازمان دهنده

1ــ مـراحـل اجـرای الـگـوی پیش سازمان دهنده: گـام اّول در این الگو، مطالب کلّـی یا 
پیش  سازمان دهنده است. گام دوم، ارائهٔ  مطالب و مفاهیم درس جدید است. در گام سوم، باید مثال ها و 
نمونه هایی برای تفهیم بیشتر مطالب جدید آورده شود و سرانجام مثال ها باید به گونه ای ارائه شود که با 
مفهوم پیش سازمان دهنده مرتبط شوند. مثالً معلّمی می خواهد اندام های تولیدمثل گیاه را درس بدهد، 
او درس را مستقیماً از خود موضوع شروع نمی کند؛ بلکه درس را با این مفهوم که »تمام جانداران 
پریاخته برای بقای نسل، تولیدمثل می کنند.« آغاز می کند؛ پس از یادآوری و تشریح چگونگی تولیدمثل 
ـ تشریح  ـ  که اندام های تولیدمثل گیاهان اندـ  در جانداران، موضوع درس جدید، یعنی پرچم و مادگی را  ـ
یا به وسیلٔه  می کند و پس از تشریح درس جدید، پرچم و مادگی چند گل معروف و آشنا را مستقیماً 

اسالید نشان می دهد. 
معلّم در بیان تولیدمثل جانداران، سعی می کند با استفاده از اطاّلعات و آگاهی های شاگردان، 
فهم مطالب جدید را آسان سازد؛ زیرا شاگردان در جلسات گذشته با مفاهیم تولیدمثل جانداران آشنا 
شده اند. در واقع او با بیان تولیدمثل جانداران، پایگاهی ذهنی برای فهم درس جدید در ساخت شناختن 

شاگرد ایجاد می کند. این پایگاه، نقش پیش سازمان دهنده را به عهده دارد. 
2ــ چگونگی کنش و واکنش معّلم نسبت به شاگردان در الگوی پیش سازمان دهنده: 
معلّم نقش ارائه کنندٔه مفاهیم پیش سازمان دهنده و مطالب درسی را دارد و شاگردان، دریافت کننده و 
پذیرندٔه مطالب درسی اند. معلّم باید برای ارائه مطالب درسی مناسب ترین پیش سازمان دهنده را انتخاب 
کند و معلّم باید مطمئن شود که دانش آموزان آن پیش سازمان دهنده را درک کرده اند و می توانند آن را 

با مطالبی که بعدًا عرضه می شود، ربط دهند.
باعث  و  بگیرد  کمک  آموزشی  مختلف  وسایل  از  شاگردان  کردن  فّعال تر  برای  می تواند  معلّم 
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برانگیختن ذهن و توّجه آنان شود. همچنین با مطرح ساختن پرسش هایی، دانش  آموزان را به اندیشیدن 
دربارهٔٔ مطالب درس تشویق کند.جهت ارتباط،از طرف معلّم به شاگرد یا شاگردان است. 

3ــ روابط میان گروهی در الگوی پیش سازمان دهنده: در این الگو، به علّت یکسویه 
بـودن جهت انتقال، اطاّلعات از معلّم بـه دانش آمـوزان منتقل مـی شود و در نتیجه، امکـان کشف و 

جست  و جوی مفاهیم برای دانش آموزان محدود می شود.
در این الگو، معلّم با فرد فرد فراگیرندگان یا کّل  آنها ارتباط پیدا می کند، ولی این ارتباط یک طرفه 
است؛ یعنی دانش آموزان معموالً با او و با یکدیگر ارتباط ندارند، در واقع معلّم بر کالس مسلّط است. 
برای افزایش روابط میان گروهی، معلّم می تواند با طرح پرسش هایی راهنمایی کننده،  فراگیرندگان 
با یکدیگر  را به شرکت در بحث های کالس عالقه مند کند و از این راه، امکان ارتباط بیشتر آنان را 

فراهم سازد. 
4ــ شرایط و منابع الزم در الگـوی پیش سازمان دهنده:  در این الـگـو، معلّم و کتاب و 
کالس درس فقط منابع و شرایط آموزشی اند. شرط اصلی به کاربردن این الگو، وجود معلّمی است 
که از روش ها و شگردهای مناسب برای تدریس، طبق الگوی پیش سازمان دهنده آگاهی داشته باشد. 

امتیازات و محدودیت های این الگو 
الگوی پیش سازمان دهنده در نظام هـای آمـوزشی فقیر کــه معلّمانـی بــا تجربه، ولـی امکانات 
آموزشی محدود دارند، الگوی مناسبی است. از یک زمان آموزشی محدود می توان استفاده کردتا 
گروه کثیری از شاگردان با کمترین امکانات آموزشی درس را یاد بگیرند. » پیش سازمانده « الگوی 

خوبی برای دروس نظری است. 
در این الگو چون معلّم تصمیم گیرندهٔ  فّعالیت  آموزشی است،  دانش آموزان در فّعالیت  آموزشی 

نقشی ندارند. 
در چنین الگویی، محتوا با زندگی واقعی دانش آموزان چندان ارتباطی ندارد؛ به همین دلیل،  
اگر آنان مواّد مورد نظر را آموختند و امتحان دادند، هدف آموزشی تأمین شده است. و همچنین در 
این الگو به مسائل روانی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان کمتر توّجه می شود و رضایت خاطر آنان 

چندان مورد توّجه نیست. 
فراورده های چنین نظامی، قادر نیستند آموخته ها یشان را در زندگی واقعی به کار گیرند. 
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الگوی حّل مسئله 
پیشین  دانسته های  و  تجارب  از  بهره گیری  با  از طریق حّل مسئله،  یادگیری  در  آموزان  دانش 
خود، دربارهٔ  رویدادهای محیط خود می اندیشند تا مشکلی را که با آن مواجه شده اند به نحو قابل قبولی 

حل کنند. 
مدرسه مطابق الگوی حّل مسئله، دانش آموزان را در وضعی قرار می دهد که بتوانند فرضیه های 
خود را از راه  پژوهش و کاوش و به مدد شواهد موجود و گردآوری شده، بیازمایند و شخصاً از آنها 
نتیجه گیری  کنند و ضمن رسیدن به هدف موردنظر، از روش های دانش اندوزی و جمع آوری اطاّلعات 
او  به  مستقیماً  علمی  اطاّلعات  و  است  فّعالیت   محور  شاگرد  مسئله،  حّل  الگوی  در  آگاه  شوند.  نیز 
انتقال داده نمی شود. معلّم با طرح مسئله، شاگرد را به فّعالیت  وامی دارد و در جهت حّل مسئله، او را 
راهنمایی می کند، روابط میان گروهی بین شاگردان وجود دارد و انتقال دو سویه )بین معلّم و شاگرد( 
است و شرایط و منابع آموزشی منحصر به کالس و کتاب درسی نیست. الگوی حّل مسئله به زمان، 

مکان، امکانات و معلّمان با تجربه  نیازمند است. 
مراحل اجرا در الگوی حّل مسئله 

کالس به گروه های پنج یا شش نفره تقسیم می شود: 
1ــ یک مسئله طرح می شود )مسئله باید پاسخ پذیر و حّل آن برای شاگردان امکان پذیر باشد(. 

ـ دانش آمـوز بــا کمک و هـدایت معلّم، اطاّلعـات مــورد نیاز را از طریق مطالعه و مشاهده  2ـ
گردآوری می کند. 

3ــ شاگرد راه حل های احتمالی را حدس می زند و فرضیه سازی می کند. در این مرحله شاگرد 
ناگزیر است به تفّکر بپردازد. 

4ــ آزمایش فـرضیه صورت می گیرد. بـرای آزمایش فـرضیه، شاگرد بـاید اطاّلعـات و شواهد 
موجود را تحلیل کند و عواملی را که به پذیرش یا رّد فرضیه منجر می شوند،  مشّخص کند )در صورت 

نیاز،معلّم اطاّلعات زمینه ای در اختیار شاگرد قرار می دهد(.
5  ــ نتیجه گیری، اساس این الگوست و شاگرد باید پیش بینی کند که نتایج به دست آمده چقدر و تا 
چه اندازه به موارد جدید قابل تعمیم است و اینکه او دانش به دست آمده را در حّل مسائل به کار گیرد. 
در این الگو، همهٔ  شاگـردان بـا همدیگر و نیز بـا معلّم درارتباط اند و نقش معلّم، نقش مشاور و 

راهنماست. 
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عوامل مورد توّجه در یادگیری
یادگیری تغییرات نسبتاً ثابت و پایداری در رفتار بالقّوهٔ فرد بر اثر تجربه است.

عواملی که در یادگیری باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارت اند از: 
1ــ آمادگی از نظر جسمی،  عاطفی و عقلی؛

2ــ انگیزه و هدف: انگیزه از لحاظ تأثیر همیشه به هدفی توّجه دارد؛ و میل و رغبت شاگرد 
به آموختن و نیمی از وظایف معلّم ایجاد رغبت در دانش آموزان است و هدف به فّعالیت  انسان جهت 

و نیرو می دهد. 
3ــ تجارب گذشته: یک فـرد زمانی مـی تـواند مفاهیم و مسائل جدید را درک کند کـه مفهوم 

و مسئلهٔ  جدید با ساخت شناختی او مرتبط باشد. 
4ــ موقعیت و محیط یادگیری: امکانات محیط آموزشی، اعم از نیروی انسانی و تجهیزات، 
وضع اجتماعی و اقتصادی خانواده، نگرش والدین و مربّیان نسبت به تحصیل و آموزشگاه و عوامل 

محیطی دیگر بر کیفیت و کمیت یادگیری دانش آموزان مؤثّر است. 
ـ  روش تدریس معّلم: به لحاظ اهّمیت نگرش و روش تدریس معلّم در فرایند فّعالیت  های  5 ـ

آموزشی، این امر بر روند یادگیری مؤثّر است. 
اگر معلّم به نظریه ها و اصول یادگیری آشنا نباشد و تدریس را فقط انتقال واقعیت های علمی بداند 
و تجارب یادگیری را منحصر به حفظ کردن مطالب نوشته در کتاب تصّور کند، به طور مسلّم در تقویت 

کنجکاوی و پرورش استعداد و تفّکر علمی شاگردان چندان موفّقیتی به دست نمی آورد. 
6ــ رابطهٔ  کّل و جزء: مطالعه جزئیات بدون در نظر گرفتن رابطهٔ  آنها با هم و همچنین رابطٔه 

آنها با کل موجب پریشانی فکر می شود. 
7ــ تمرین و تکرار: تأثیر تمرین و تکرار در کّل فرایند یادگیری و حیطه های مختلف آن و بـه 
ویژه در حیطهٔ  روانی حـرکتی انکـارناپذیر است.اّما بـاید شرایط و ویژگی  خـاّصی داشته باشد؛ از جمله 

باید منظّم و مرتّب و در شرایط طبیعی و واقعی انجام پذیرد. 
8 ــ احساس نیاز: شاگرد باید از ناکافی بودن دانش و مهارت های فعلی خویش آگاه شود، تا 

با انگیزه و رغبت بیشتر به تحصیل بپردازد.
9ــ داشتن تصّور روشن از دانش ها و مهارت ها: اگر دانش آموز بداند که یادگیری جدید 
او به چه دانش و مهارتی منتهی می شود، یادگیری برای او هدفدارتر می شود. در اینجاست که نقش 
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هدف های رفتاری ظاهر می شود. در این رابطه معلّم باید هدف های رفتاری هر درس را با دّقت بیان کند 
و دانش آموزان را از تغییراتی که بر اثر آموختن در دانش و مهارت آنان حاصل می شود،  آگاه گرداند. 
10ــ آگاهی از پیشرفت: معلّم باید دائماً دانش آموز را از میزان پیشرفت او در درس مطّلع 
گرداند؛ زیرا دانش آموز هنگامی که احساس کند در حال پیشرفت است برای ادامهٔ  یادگیری شوق و 

انگیزهٔ  بیشتری می یابد. 
11ــ توّجه مقّدمۀ ادراک، یادگیری و تفکّر: تدریس یک فّعالیت  است، فّعالیتی آگاهانه که 
بر اساس هدفی خاص و بر پایٔه وضع شناختی فراگیرندگان انجام می گیرد.در هر صورت، اگر یادگیری 
را »تغییر در رفتار فراگیرنده بر اثر تجربه« بدانیم بدون شک فّعالیتی که موقعیت را برای کسب تجربه 
آسان کند و تغییر الزم را سبب شود،تدریس نام دارد و در نتیجه،عمل تدریس یک سلسله فّعالیت  های 

مرتّب، منظّم، هـدفدار و از پیش طّراحی شده است. 

عوامل مؤّثر در تدریس 
تدریس فرایندی است و عوامل بی شماری در آن نقش دارند که همٔه آنها قابل مطالعه و کنترل 

نیستند. 
عواملـی همچون شخصیت معلّم، زمینه هـای علمـی و تجربی او، زمینه در روابط اجتماعـی و 
خانوادگی دانش آمـوزان،  زمینه های علمی و ویژگی هـای فـردی دانش آموزان، اهّمیت موضوع درس، 
به طور کلی جامعه ای که معلّم و شاگرد در آن زندگی می کنند در  قوانین و مقّررات نظام آموزشی و 

کیفیت تدریس معلّم تأثیرگذارند. 
باید در نظر داشت معلّم در ایجاد موقعیت مناسب یادگیری، قادر به تغییر و کنترل بسیاری از 
عوامل نیست. اّما تا حّدی می تواند با تعیین هدف های صریح اجرایی و اتّخاذ الگو و روش های مناسب 
کیفیت  دانش آموزانش،  با  سالم  ارتباط  نوعی  ایجاد  و  الزم  تجهیزات  کارگیری  به  و  تهّیه  و  تدریس 

تدریس خود را دستخوش تحّول کند. 
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شیوه نامۀ ارزشیابی درس فارسی  ،   امال و نگارش 

پایه های هفتم وهشتم دورۀ اّول متوسطه 

مقّدمه
ارزشیابی یکی از عناصر بسیار مهم برنامٔه درسی است که تنها به پرسش های کالسی یا آزمون های 
پایانی محدود نمی شود. وقتی که محصول برنامٔه درسی به شکل بستهٔ  آموزشی در اختیار مخاطبان و 
مجریان قرار گرفت، انتظار می رود معلمان به منظور اطمینان از میزان تحقق اهداف برنامه، از آزمون ها 
و شیوه های متنّوع، برای ارزشیابی استفاده کنند. پیشنهاد می شود در انتخاب شیوه های ارزشیابی، 

اصول زیر رعایت شود: 
1ــ شیوهٔ  ارزشیابی باید با اهداف آموزشی و سایر عناصر برنامه، متناسب باشد و معلوم کند که 

هریک از شیوه ها و مهارت ها چه دانش، مهارت و نگرشی را می سنجد. 
2ــ شیوهٔ  ارزشیابی باید با رویکرد برنامه تناسب داشته باشد؛ مثالً در برنامه ای که فّعالیت محور 
مهارت  میزان کسب  و  نتیجه  آموزش،  فرایند  به  توجه  عین  در  ارزشیابی  است، شیوه های  مهارتی  و 

آموزشی را نیز مورد توّجه و سنجش قرار می دهد. 
3ــ شیوه ٔ انتخاب شده، نسبت به سایر شیوه ها، کارایی بیشتری داشته باشد. 

4ــ به تناسب ماهیت اهداف و سایر عناصر برنامه از شیوه های متنّوع، استفاده شود. 

ارزشیابی در برنامۀ درسی حوزۀ تربیت و 
یادگیری فارسی اّول متوسطه
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ادبیات  و  زبان  یادگیری  و  تربیت  حوزٔه  درسی  برنامهٔ   اهداف  تحقق  میزان  از  ارزشیابی  برای 
فارسی دورهٔ  اّول متوسطه، جهت گیری های متنّوعی قابل طرح است. در این برنامه، با توّجه به اصول 
و مبانی آموزش زبان و ادبیات فارسی و نیز اهّمیت برخی روش های ارزشیابی در این درس به اصول 

زیر تکیه و تأکید می شود: 
1ــ ارزشیابی از مهارت های خوانداری زبان 

2ــ ارزشیابی تلفیقی از مهارت های نوشتاری زبان 
3ــ ارزشیابی از فرایند آموزش و فّعالیت های دانش آموزان 

4ــ ارزشیابی مستمر )تکوینی( در کنار ارزشیابی پایانی 
با توجه به ماهیت برنامٔه درسی زبان و ادبیات فارسی و نیز نوع ارزشیابی حاکم بر آموزش، برای 

ارزشیابی این درس، روش های زیر پیشنهاد می شود: 
1ــ آزمون کتبی 

2ــ آزمون شفاهی 
3ــ مشاهدهٔ  رفتار 

از  برنامه،  این  در  ارزشیابی  رویکردهای  رعایت  و  فوق  روش های  از  درست  استفادٔه  برای 
ابزارهای زیر می توان بهره گرفت: 

1ــ آزمون کتبی شامل سؤاالت تکمیل کردنی، پاسخ کوتاه، انشایی و... از ریز مهارت های 
نوشتاری 

2ــ آزمون شفاهی شامل پرسش های شفاهی از مهارت های گوش دادن، سخن گفتن،  خواندن، 
درک متن و ریزمهارت های خوانداری )لحن، تکیه و...( 

توانایی های  ارتباطی،  اندازه گیری عملکرد دانش آموز در مهارت های  ابزار  لیست،  3ــ چک 
ذهنی، شرکت در فّعالیت های گروهی و مهارت های شفاهی زبان 
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شیوه نامه ٔ ارزشیابی فارسی 

نوع آزمون و ارزشیابیمواد درسیساعات

4
2

ـ  کتبیخواندن فارسی و درک متن ( 1 شفاهی ـ

کتبیامالی فارسی( 2

کتبی3( نگارش2

و  )مهارت خواندن  متن  درک  و  فارسی  درس هـای  پایانی  و  مستمر  ارزشیابی  آزمون هـای 
کـاربست ریزمهارت هـای خـوانداری(، امل )مهارت درست نــویسی و تـوانایی تشخیص شکل هـای 

صحیح نـوشتاری( و درس نگارش،  به شرح زیر است: 
1ــ خواندن فارسی و درک متن: شفاهی ـ کتبی )20 نمره( 

ارزشیابی تکوینی: 20 نمره: شفاهی : آزمون تکوینی )مستمر( می تواند شامل موارد زیر 
باشد: 

روخوانی متن با رعایت آهنگ و لحن مناسب آن، درک مطلب، خود ارزیابی، دانش های زبانی و 
ادبی،کـارگـروهـی و مشارکت در گفت وگـو،حفظ شعر، مطالعه و کتاب خـوانـی و پژوهش، تـوانایی در 

سخنوری و فن بیان، پاسخ به فّعالیت ها و تمرین ها، شعرخوانی و روان خوانی. 
یادآوری: نمرهٔ  هر یک از ریز مواد باال، به تشخیص معلّم و متناسب با فرایند آموزش و شرایط 

کالس و درس تعیین می شود. 

جدول ساعات و مواد درسی زبان و ادبیات فارسی دورۀ اّول متوسطه
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ارزشیابی پایانی: 20 نمره: کتبی

نمره گذاری درس ادبیات فارسی پایۀ هفتم و هشتم دورۀ اّول متوسطه

نمرۀ نهایی: میانگین ارزشیابی تکوینی و پایانی است. )20=2: 40=20+20( 
یادآوری: در هر نوبت به دلخواِه دانش آموز، فقط یک شعر حفظی خواسته شود. 

2ــ املی فارسی: کتبی )20 نمره( 
ــ ارزشیابی تکوینی، 20 نمره: 20 نمره امالی تقریری تقسیم بر دو + 10 نمره فّعالیت های 

امالیی بخش نوشتن و پرسش های معلّم ساخته
ــ ارزشیابی پایانی، 20 نمره: 20 نمره امالی تقریری

٭ نمرۀ نهایی: میانگین ارزشیابی تکوینی و پایانی )20=2: 40=20+20( 
یادآوری: امالی تکوینی همیشه از درس خوانده شده نیست. می توان از درس های پیشین و 

حتی دیگر کتاب های درسی همان پایه نیز امال گفت. 
  تذکّر: همچنان که در سال های گذشته، یادآور شده ایم؛ تشدید ) ّ  ( به عنوان یکی از نشانه های 
گفتاری زبان فارسی، آموزش داده می شود؛ اّما در ارزشیابی درس امال، نمره ای به آن تعلّق نمی گیرد.

پایانی نوبت اّولموضوع
پایانی نوبت دوم

شهریور
نیمۀ دوم کتابنیمۀ اّول کتاب

6246معنای شعر و نثر

20/51/52شناخت و معنای واژه

4134درک متن

30/52/53دانش های زبانی و ادبی

3123خودارزیابی

22ــ2حفظ شعر

202020جمع
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گونه های ارزشیابی
بدانیم، ارزشیابی عبارت  اثر تجربه های آموزشی  بر  تغییر در رفتار دانش آموز  یادگیری را  اگر 
است از اندازه گیری میزان تغییرات ایجاد شده بر اساس هدف های تعیین شده در فّعالیت  های آموزشی 
و تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج آن ارزشیابی همواره در جهت پیشرفت تحصیلی و ناظر بر هدف های 
آموزش است و در واقع بدون توّجه به هدف های آموزشی از پیش تعیین شده ارزشیابی تحصیلی معنا 
نخواهد داشت. در همین جهت ارزش یابی ترس و اضطراب از ارزشیابی در نزد دانش آموزان بیش تر 
ناشی از عملکرد نادرست معلّمان و روش های نادرست ارزشیابی است. هدف های ارزشیابی را می توان 

در مقوله های زیر به طور کلی مورد بررسی قرار داد: 
و  دانش آموزان  علمی  زمینه های  و  توانایی  شناخت  برای  وسیله ای  عنوان  به  ارزشیابی   )1

تصمیم گیری برای انجام دادن فّعالیت  های آموزشی است. 
2( برای شناساندن هدف های آموزشی در فرایند تدریس است. 

3( برای بهبود و اصالح فّعالیت  های آموزشی است.
4( برای شناخت نارسایی  های آموزشی دانش آموزان و تالش برای ترمیم و بهبود آنهاست.

برای  نه صرفاً  برای ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزش در دانش آموزان است،   )5
تهدید و تعیین افراد قوی و ضعیف.

یـادگیری  کیفیت  بهبود  در  مستقیماً  ارزش یابی  گیرد،  انجام  مطلوب  نحو  بـه  ارزشیابی  اگـر 
دانش آموزان تأثیر خواهد گذاشت ؛ زیرا آنها را از میزان تالش برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی آگاه 

خواهد کرد. همچنین ارزشیابی تدریجی و دائمی باعث مرور مطالب از قبل یادگرفته شده می گردد. 

انواع ارزشیابی 
1ــ ارزشیابی تشخیصی: این ارزشیابی به منظور تعیین معلومات و رفتار ورودی و کشف 

دالیل اصلی مشکالت در یادگیری است. 
2ــ ارزشیابـی تـکـوینی: ارزشیابی تـکــوینی بـــه منظور انــدازه گیری پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان در مراحل مختلف تدریس است که دو مقولهٔ  گام به گام پیش رفتن در یادگیری و اصالح 

روش تدریس را در بر می گیرد.
3ــ ارزشیابی پایانی )ارزشیابی تراکمی(: این ارزشیابی به منظور تعیین میزان آموخته های 

دانش آموزان در یک دورهٔ آموزشی و قضاوت دربارٔه  اثربخشی کار معلّم و برنامٔه درسی انجام می گیرد. 
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انواع ارزشیابی بر حسب نحوۀ اجرا: 
1ــ ارزشیابی انفرادی که شامل ارزشیابی شفاهی یا عملی است. 

2ــ ارزشیابی گروهی شرایط یکسانی را برای همهٔ  شاگردان فراهم می آورد و معموالً به صورت 
امتحان کتبی است. 

انواع ارزشیابی بر حسب تفسیر نتایج: 
1ــ ارزشیابی معیاری بر اساس معیار و مالک مطلق از قبل تعیین شده تهّیه می شود. 

ارزش یابی  آن،  در  و  می شود  فراهم  نسبی  مالک  و  معیار  مبنای  بر  هنجاری  ارزشیابی  2ــ 
دانش آموزان از نمره ٔ زیاد به کم ردیف می شوند. 

روش  های مختلف ارزش یابی پیشرفت تحصیلی 
در فرایند ارزش یابی، معلّم نباید از به کارگیری تنها یک روش خاص استفاده کند؛ زیرا بسیاری 
از جنبه های رفتاری مختلف دانش آموزان را نمی توان به مرحلهٔ  آزمون  های ساده تنّزل داد و باید آنها 
را در موقعیت واقعی سنجید.با توّجه به تغییراتی که در حیطهٔ  مختلف یادگیری به وجود می آید،حداقل 

چهار روش ارزشیابی به شرح زیر وجود دارد.
1( ارزش یابی از طریق مشاهده: 

هنگامی که از طریق مداخلٔه حواس به خصوص دیدن، به داوری دربارهٔ  رفتار یا عمل معّینی از 
فرد می پردازیم،از روش مشاهده استفاده کرده ایم. این شیوه از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار 

گرفته است که مهم ترین آنها عبارت اند از: 
 ــ مشاهده از لحاظ تعّمق و دّقت

 ــ مشاهده از لحاظ خارجی یا داخلی بودن
خارجی: مشاهدهٔ رفتار فرد در حین انجام عمل و ثبت ویژگی های وی   

داخلی: بیان خصوصیات رفتاری توسط خود فرد  
 ــ مشاهده از لحاظ موقعّیت

طبیعی: بدون آگاهی، رفتار و کار دانش  آموز را زیر نظر بگیریم.  
تصّنعی: پس از فراهم کردن شرایطی خاص، رفتار دانش آموز را مورد بررسی قرار دهیم.  

 ــ مشاهدهٔ مستقیم یا غیرمستقیم 
در مشاهدٔه مستقیم، امکـان بـروز رفتار تصّنعی در دانش آمـوز زیاد است، ولی در مشاهدٔه   
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غیرمستقیم، مشاهده کننده پنهان است و رفتار طبیعی تری مورد بررسی قرار می گیرد. 
مزایا و محدودیت های روش مشاهده 

الف( مزایا: 
دهندٔه  نشان  می تواند  که  می گیرد  قرار  بررسی  مورد  غیرمحدود  زمان  در  فردی  تفاوت های  ــ 

فّعالیت  های طبیعی دانش آموزان باشد. 
ــ برای همٔه گروه های آموزشی )سنین و مراحل مختلف تحصیل( قابل اجراست. 

ب( محدودیت ها: 
ــ انجام این روش مستلزم دّقت، هوشیاری و صرف وقت زیاد است. 

ــ امکان ایجاد موقعیت مناسب برای همهٔ  شاگردان فراهم نیست. تفاوت تفسیر رفتار در همگان 
وجود دارد. 

2( ارزش یابی از طریق انجام کار:
اگر تغییرات ایجاد شده در دانش آموز در حیطهٔ  روانی ــ حرکتی باشد،  لزوماً باید از این شیوه 
استفاده شود و تفاوت آن با شیوهٔ  مشاهده در این است که دانش آموز می داند که مورد آزمایش و شرایط 

برای همه یکسان است. امتحان آزمایشگاه، کارگاه و ورزش از این طریق انجام می گیرد. 
ارزشیابی از طریق آزمون شفاهی، شیوهٔ  مناسبی است برای سنجش معلومات، قدرت بیان، نظم 

فکری، استدالل، تمرکز افکار و شناخت حاالت درونی از جهت ترس و اضطراب. 
مزایا و محدودیت های این شیوه 

الف( مزایا:
در  را  دانش آموزان  های  مهارت  و  داشته  فوری  بازخوردی  می تواند  ارزش یابی  این گونه  ــ   

رویارویی با واقعیت ها به دّقت بسنجد. 
 ــ این گونه ارزش یابی قدرت بیان و استدالل دانش آموزان و اظهار نظر آنها را در حضور جمع 

تقویت می کند.
 ــ در این ارزش یابی برای دانش آموزان دوران آمادگی و کالس اّول که قدرت نوشتاری کمی 

دارند مناسب است. 
ب( محدودیت ها: 

دّقت  از  تدریج  به  و  است  کننده  نتیجه، خسته  در  و  زیاد  وقت  مستلزم صرف  شیوه  این  ــ   
آزمایش کننده کاسته می شود.
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 ــ دانش آموزان ممکن است به علّت نقص بیان از گفتن پاسخ خودداری کنند.
 ــ عوامل محیطی بر دانش آموز تأثیر فراوانی می گذارد، به نحوی که ممکن است وی به جای 

پاسخ صحیح، کلمات مبهمی به کار ببرد. 
 ــ عینیت و اعتبار ارزش یابی شفاهی نسبت به آزمون کتبی کمتر است. 

3( ارزش یابی از طریق آزمون کتبی 
این آزمون ها بر دو نوع است: 

الف( آزمون های استاندارد شده
ب( آزمون  هایی که معلّم طرح کرده است.

آزمون های استاندارد شده توسط مؤّسسات آزمون سازی به منظور ارزشیابی دوره های تحصیلی 
گروه های بزرگ  دانش آموزان طّراحی می شود که همراه با راهنمای دقیق در اختیار معلّم قرار می گیرد 

و پایایی و اعتبار دارد. 
به  برای تعیین میزان موفّقیت دانش آموزان در رسیدن  آزمون  هایی که معلّم طرح می کند، غالباً 

هدف های آموزشی طرح ریزی می شود. 
تفاوت  بنی آزمون های استاندارد شده و آزمون های معلّم 

1ــ آزمون های استاندارد در مقایسه با آزمون های معلّم به زمان و تخّصص بیشتری نیاز دارد. 
2ــ نتایج آزمون های استاندارد، مشّخص، قطعی و قابل بررسی است. 

3ــ آزمون  های استاندارد برای استفاده در مناطق مختلف و مقایسهٔ  دانش آموزان مدارس مناطق 
مختلف با یکدیگر تهّیه می شود.

انواع آزمون های معّلم: معموالً به دو صورت عینی و انشایی است. آزمون های عینی، جواب 
معّین از پیش تعیین شده ای دارد که انواع آن عبارت اند از: 

1ــ پرسش های چندگزینه ای        2ــ پرسش های صحیح و غلط
3ــ پرسش های جورکردنی          4ــ پرسش های کامل کردنی 

5  ــ پرسش های کوتاه پاسخ 
آزمون تشریحی که بیشتر معلّمان به دلیل سهولت تهّیه از آنها استفاده می کنند، برای ارزشیابی 
سطوح باالی شناختی از جمله تجزیه و تحلیل، ترکیب و قضاوت بسیار اهّمیت دارد، ولی محدودیت هایی 
نیز از قبیل دخالت نظر تصحیح کننده، وقت گیر بودن تصحیح و عدم امکان سنجش سرعت انتقال و 

آمادگی ذهنی دانش آموزان دارد)شعبانی، 1382(.
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              اهداف درس

ــ آشنایی بیش تر و عمیق تر با تحمیدیه )علم(
ــ آشنایی بیشتر با سعدی و کتاب بوستان )علم(

ــ تقویت توانایی برقراری ارتباط عاطفی نزدیک با خداوند یکتا )ایمان(
ــ تقویت عالقه و شوق نسبت به ستایش و حمد پروردگار )ایمان(

ــ تقویت توانایی خواندن متن درس با لحن مناسب )عمل(
ــ توجه به آموزه ٔ فرهنگی آغاز کارها با یاد و نام خداوند بزرگ )اخالق(

ــ درک و استخراج پیام متن )تفّکر(

روش تدریس پیشنهادی
ــ بحث گروهی

ــ روشن سازی طرز تلقی و...
پیشنهاد می شود این بخش از کتاب با خواندن دسته جمعی شعر و اجرای آن با لحن و آهنگ 

مناسب تدریس گردد. 

به نام خدایی که جان آفرید



60

نکات کلیدی و مهم درس
 تأکید بر آغاز هر کاری با نام خدا براساس روایت: »کُُل َامٍر ذی باٍل لَم یُبدأ ِببسم اللّه فَُهَو َابَتر.«

 پای بندی به سّنت ادبی آغاز کتاب ها با تحمیدیه
 توجه به تأثیر یاد خدا در ایجاد آرامش

 کارگشا بودن ذکر و یاد پروردگار
 آگاه بودن خداوند بر تمامی اسرار

 بهره گیری از دعا و مضامین متعالی آن
 آشنایی با برخی از صفات پروردگار سّتارالعیوب،  غّفار، صمد و...

 ارجاع دانش آموزان به اعالم،  برای آشنایی با سعدی 
 ٭ شعر »به نام خدایی که جان آفرید« از کتاب بوستان سعدی انتخاب شده است. کتاب بوستان 
یا سعدی نامه، از مهمترین کتاب های زبان و ادبیات فارسی و به گفتٔه شاعر در سال 655 ه.ق سروده 

شده است:

     ز ششصد فزون بود و پنجاه و پنج            که پَر َدر شد این نامبردار گنج

بوستان، منظومه ای است در قالب مثنوی که در حدود پنج هزار بیت دارد. مطالب آن بیشتر دربارٔه 
فضایل اخالقی، پند و حکمت، اصول سیاست و مملکت داری و اصول تحکیم خانه و خانواده است.

بوستان دارای ده باب است که عبارت اند از:
1ــ عدل و تدبیر و رأی

2ــ احسان
3ــ عشق و شور و مستی

4ــ تواضع
5ــ رضا

6ــ قناعت
7ــ تربیت

8  ــ شکر بر عافیت
9ــ توبه

10ــ مناجات و ختم کتاب
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فصل اّول

ـ درس اّول : پیش از اینها...
ـ حکایت : به خدا چه بگویم؟

ـ درس دوم : خوب جهان را ببین، 
 صورتگر ماهر

ـ روان خوانی : جوانه و سنگ

زیبایی آفرینش
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         اهداف آموزشی 

ــ آشنایی بیشتر با نعمت های پروردگار توانا و آفریده های او )علم(
ــ توانایی اندیشه و تفکر نسبت به شناخت بهتر خداوند بزرگ )تفکر(

ــ تقویت عالقه و ایمان نسبت به پروردگار جهان )ایمان(
ــ شناخت ویژگی های ساختار و محتوای یک متن )تفکر(

ــ آشنایی بیشتر با لحن های مناسب خوانش شعر )علم(
ــ آشنایی بیشتر با واژگان و ترکیب های جدید زبان فارسی در متن درس )علم(

ــ شناخت بیشتر دو مقولٔه زبان و ادبیات )تفکر( 
ــ آشنایی بیشتر با قیصر امین پور و آثار او )علم(

ــ تقویت توانایی کاربست آموزه های محتوا در گفتار و رفتار )عمل(
ــ تقویت کاربست واژگان جدید متن در امال و نگارش )عمل(

پیش از اینهادرس اّول
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     روش تدریس پیشنهادی

ــ روشن سازی طرز تلقی،  
ــ کارایی گروه، 

ــ بحث گروهی و...

          درنگی در متن

این درس )شعر پیش از اینها( لحنی روایی دارد که به فراخور بیت ها از لحن توصیفی نیز بهره 
می برد. زبان شعر، امروزی و ساده و روان است به گونه ای که مخاطب به سادگی با شعر ارتباط برقرار 

می کند.
شاعر در این اثر، تجربٔه یک نوجوان را نسبت به هستی و خالق آن مطرح می کند و در پایان، با 

خالق هستی صمیمی تر می شود.
امین پور در بیت: »مهربان و ساده و بی کینه است        مثل نوری در دل آیینه است«،  

آیینه را نماد و سمبل وجود آدمی می داند.
همچنین در بیت: »دوستی از من به من نزدیک تر        از رگ گردن به من نزدیک تر«

در مصراع دوم،  به آیٔه »و نَحُن اقرُب الیه ِمن َحبِل الَورید« )سوره ق ــ آیه 50( اشاره دارد. 

      فّعالیت های نوشتاری

در فّعالیت های نوشتاری این درس به هدف های زیر توجه کنیم:
تمرین یکم: ارجاع فراگیر به متن و باز خوانی آن 

ــ تقویت توجه نسبت به حروف هم صدا
ــ تقویت توجه نسبت به ساخت کلمه ها

تمرین دوم: یادآوری فعل به عنوان بخش اصلی و مهم جمله
ــ باز شناخت برخی از ویژگی های مهم فعل در ساخت جمله
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تمرین سوم و چهارم: یادآوری برخی از ویژگی های مهم آوایی شعر )قافیه و ردیف(
ــ یادآوری یکی از آرایه های به کار رفته در متن درس )تلمیح(

           اطالعات تکمیلی

به قول پرستو: کتاب »به قول پرستو« مجموعه اشعاری است که برای نوجوانان سروده شده 
است و در سال 1376 در ششمین جشنوارٔه کتاب کودک و نوجوان دیپلم افتخار این جشنواره را 
به خود اختصاص داده است. قیصر امین پور در مجموعه شعر  »به قول پرستو« می کوشد پنجره ای 
تازه به روی نوجوانان امروز بگشاید و آنها را به تماشای افق های متفاوتی ببرد. از این رو، سروده های 
امین پور نه تنها برای نوجوانان که برای مخاطب بزرگسال هم خواندنی است. هوشیاری و دقت نظر 
امین پور از او شاعری مضمون یاب و نکته پرداز ساخته است. مضمون یابی و نکته پردازی او از نوعی 
نیست که وی را از واقعیت ها دور ساخته و نازک اندیشی های معماگونه را به ذهن و زبانش راه دهد.

او در شعرهایش می کوشد از زبان امروزی در نهایت روانی استفاده کند. موضوعات برگزیده او عام و 
متعلق به نوجوانان و مردم است و تازگی و طراوت خوبی دارند.

یکی از راه های ارتباط با نوجوانان در شعر، استفاده از وزن و واژه های موزون و خوش آهنگ 
است و امین پور از این ویژگی در شعرهایش به تنوع استفاده کرده است. 
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 جان کالم و چکیده و فشردهٔ  این حکایت از »رسالهٔ  قشیریّه« بر این سخن الهی تأکید دارد کـه 
»فَأینما تََولّوا فَثَمَّ َوجه اللّه«، و تفسیری از این سخن است که »العالم محضر اللّه« عالم،  محضر 
الهی است و پیوسته خداوند را باید در همهٔ  حال  ها و لحظات حاضر و ناظر دانست. نکتهٔ  مفهومی 
دیگر در این حکایت،  تأکید بر امانت داری و نیکوکرداری است و به سخن الهی اشاره دارد که 

»امانت ها را به اهل و صاحب آن بازگردانید«.
رسالٔه قشیریه، رساله ای است به عربی تألیف استاد امام ابوالقاسم قشیری )465 ه.ق.( 
به فارسی ترجمه  به وفات مؤلف آن،  بار در زمانی نزدیک  در ذکر مبانی تصوف. این رساله دو 
شده است.ابـوالفتوح عبدالرحمان بن محمد نیشابوری ترجمه اّول را در سال هـای نـزدیک بـه 

)550 ه. ق.( تصحیح و اصالح کرد. این کتاب در پنجاه و پنج باب نگاشته شده است. 

به خدا چه بگویم؟حکایت
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             اهداف درس

ــ تقویت نگرش مثبت نسبت به پدیده های آفرینش خداوند )باور(
ــ آشنایی بیشتر با کتاب گران سنگ نهج البالغه و امام علی)ع( )علم(

ــ آشنایی با قاآنی شیرازی )علم(
ــ تقویت نگرش مثبت نسبت به خوانش متون نظم و نثر فارسی با لحن مناسب )باور(

ــ شناخت بیشتر تشبیه و ارکان آن )علم(
ــ شناخت بیشتر واژگان و ترکیب های جدید فارسی در متن درس )علم(

ــ تقویت کاربست آموزه های محتوا در فّعالیت های نوشتاری، گفتاری و رفتاری )عمل(
ــ تقویت کاربست واژگان جدید متن در حوزهٔ  فّعالیت های امالیی و نگارشی )عمل(

خوب جهان را ببین  ،  صورتگر ماهردرس دوم
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      روش تدریس پیشنهادی

ــ روش کارایی گروه
ــ روش تدریس اعضای گروه

ــ روش روشن سازی طرز تلقی
ــ روش بحث گروهی 

ــ روش گردش علمی و...

              درنگی در متن

این درس شامل دو بخش نظم و نثر است. بخش اّول )خوب جهان را ببین( لحن تعلیمی همراه 
با لحن توصیفی دارد و مترجم با جمله هایی ساده و قابل فهم و با واژگانی قابل درک با مخاطب ارتباط 

می گیرد.
و  دّقت  و  دیدن  بر خوب  علی)ع(  امام  تأکید  پیداست  آن  عنوان  از  که  همان گونه  متن  این  در 
تفکر در جهان آفرینش است، درست همان گـونه کــه در قـرآن کریم بـه این ویژگی اشاره شده است؛ 

مانند:»َاَفال َینُظروَن ِالی ااِلبل َکیَف ُخِلَقت« )سورٔه انعام، آیٔه 6(.
در این متن می توان به زیبایی های ادبی آن از جمله: تضاد )گشودن و باز کردن/ شب و روز/ 

و...( تشبیه )شب را چونان چراغی برمی گزیند و...( اشاره کرد.
بیشتر  تثبیت  برای  که  بیان شده  )قصیده(  نظم  قالب  در  ماهر(  این درس )صورتگر  دوم  بخش 

محتوا و مضمون فصل و درس و بهره گیری از وزن و صور خیال شعر مؤثرتر است.
در بیت اّول این قصیده کوتاه شده، »راستی را« به معنای به راستی است و بیت پایانی به صفت 

صنع خداوند اشاره دارد.

       فّعالیت های نوشتاری 

در فّعالیت های نوشتاری این درس به هدف های زیر توجه کنیم:
تمرین یکم 

 ــ بازخوانی متن
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ــ فراگیری واژگان از منظر امال
ــ یادگیری معانی و مترادف های واژگان

تمرین دوم و سوم
ــ تقویت مهارت ها در زمینٔه »علم بیان« زبان فارسی

ــ آشنایی بیشتر با ژرف ساخت تشبیه
ــ انتزاع ارکان تشبیه و مشخص کردن آنها

تمرین چهارم
ــ تقویت تفکر نسبت به پدیده ها و نشانه های خداوند بزرگ

 

            اطالعات تکمیلی

که  است  نامی  زیبا  ترکیب  این  گفتن«،  رسا  سخن  »راه  یا  »نهج البالغه«  نهج البالغه: 
مولی  کوتاه  گفتارهای  و  نامه ها  خطبه ها،  از  خود  گردآوردٔه  بر  سّیدشریف رضی)رحمة الله علیه( 

امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( نهاده است.
سّیدرضی از بزرگان علمای شیعه عصر خود بود. در سال 359 هجری قمری متولد شد و به 

سال 404 در بغداد درگذشت. مزار او در محلٔه کرخ بغداد مشهور و زیارتگاه همگان است.
دکتر شهیدی مترجم گرانقدر نهج البالغه در مقدمٔه ترجمٔه این کتاب بزرگ می گوید: نهج البالغه 
دایرة المعارفی از فرهنگ اسالمی است: خداشناسی، جهان فرشتگان، پیدایش عالم، طبیعت انسان، 
امت ها و حکومت های نیکوکار یا ستمباره، اما نکتٔه اصلی این است که در سراسر این سخنان، خواست 

امام تدریس علوم طبیعی و جانورشناسی یا فهماندن نکته های فلسفی، یا تاریخی نیست.
به زبان موعظت از هر  سخنان علی در طرح این گونه موضوعات همچون قرآن کریم است که 
پدیده محسوس یا معقول، نمونه ای روشن و قابل درک در پیش چشم شنونده قرار می دهد، سپس آرام 

آرام او را با خود به سر منزلی می برد که باید بدان برسد؛ به درگاه خدا و آستان پروردگار یکتا.
ترجمٔه  به  می توانید  ببین«،  را  جهان  »خوب  درس  آموزه های  و  محتوا  از  بیشتر  آگاهی  برای 

نهج البالغه دکتر شهیدی خطبه های 155و 165 مراجعه کنید.
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قاآنی شیرازی
قاآنی: یکی از شاعران بزرگ دورٔه قاجاریه است. قدرت وی در چیرگی بر کلمات و حسن 
تلفیق آنها با یکدیگر کم نظیر است. وی مردی درس خوانده و فاضل و در صرف و نحو و علوم ادبی، 
منطق، اصول و حکمت و در زبان و ادب فارسی و عربی چیره دست بوده است. وی کتاب »پریشان« 
رابه سبک گلستان سعدی به طبع در آورده است. او در جوانی به تحصیل علوم ادبی در شیراز پرداخت 
و سفری به خراسان کرد و در آن دیار به ادامٔه تحصیل پرداخت و شعر گفتن را آغاز کرد. در همین زمان 
»حبیب« تخلص کرد. هنر او در قصیده سرایی است. به طور کلی در اشعار او لفظ غالب بر معناست 
و معنای اخالقی و فلسفی در گفته های او کمتر دیده می شود. او از شاعران خراسان پیروی کرده و 
به خصوص به منوچهری عالقه نشان داده است. قاآنی مداح شاهان و شاهزادگان قاجار و امرای دربار 

آنها بود. آرامگاه وی در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( در جوار قبر ابوالفتوح رازی است. 
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است.  دیگـر   ،    داستانـی  روان  خـوانی  هـای  نـوشته   ،   چونان  این  ساختار   
متن  کـه  است  این  کرد  تـوّجه  بدان  باید  آن،  بـازخـوانی  و  اثر  این  در  آنچه 
است.  خـواننده  ،    قوی  در  هم حّسی  عـاطفی    و    ایجاد  نظر  از   »جوانه   و   سنگ«، 
بهره  گیری نـویسنده از حّس لطیف و عاطفهٔ  پرکشش،  سبب گیرایی و جاذبهٔ  اثر شده 

است.
توّجه  بدان  باید  این نوشته کـه همکـاران در آموزش  از ویژگـی  های برجستهٔ    
است.  تخّیل  نیرومند  حضور  و  بخشی  شخصیت  عنصر  از  استفاده  کنند،  بیشتری 
اینکه جوانه و سنگ و دیگر عناصر طبیعی هر یک بـه صورت نمادین نقش  هـایی را 
به نمایش می  گذارند، فضا و مجال خوبی برای تخّیل و پرورش عواطف در نوجوانان 
مهّیا می  شود و دبیران ارجمند می  توانند از این ویژگی اثر، به خوبی در آموزش مباحث 

نگارشی نیز بهره بگیرند. 

روان خوانی

جوانه و سنگ
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ـ درس سوم    : ارمغان ایران
ـ حکایت   : همدلی و اتحاد

ـ درس چهارم   : سفر شکفتن
ـ شعر خوانی : شوق مهدی )عج(

فصل دوم

شکفتن
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         اهداف آموزشی 

ــ آشنایی بیشتر با اخالق و رفتارهای ایرانی ــ اسالمی )علم(
ــ آشنایی با واژگان و ترکیب های جدید زبان فارسی )علم(

ــ آشنایی با میرجالل الّدین کّزازی و سبک نثر او )علم(
ــ تقویت خوانش رسای متن با لحن مناسب )عمل(

ــ تقویت نگرش مثبت به »حب وطن« و میهن دوستی و نیاکان سلحشور ایران زمین )ایمان(
ــ تقویت کاربست آموزه های محتوا در فّعالیت های نوشتاری و گفتاری )عمل(

ــ آشنایی با یکی از روش های زیباسازی سخن )واج آرایی(، )علم(
ــ تقویت کاربست واژگان جدید متن در حوزٔه مهارت های امالیی و نگارشی )عمل(

ــ درک و استخراج پیام درس )تفکر(

ارمغاِن ایراندرس سوم
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  روش های تدریس پیشنهادی

ــ روش روشن سازی طرز تلقی
ــ روش بحث گروهی
ــ روش کارایی گروه

ــ روش واحد کار و... 

              درنگی در متن 

 لحنی که در این درس، غالب است، لحنی روایی ــ تعلیمی همراه با آهنگ و کششی است که 
غرور ملّی را برمی انگیزاند و مخاطبان را تحت تأثیر قرار می دهد و به لحن حماسی، نزدیک می شود.

واژگان گزیدٔه فارسی، بهره گیری از مترادف ها و آهنگین ساختن ترکیب ها از ویژگی های زبانی 
این متن است.

از  ارزشی،  و  فرهنگی  افتخارات  این  از  پاسداری  و  تاکنون  گذشته  از  ایرانیان  افتخارآفرینی 
اندیشه هایی است که نویسنده بر آن تأکید دارد و با مخاطب خود )نوجوانان این مرز و بوم( در میان 

می گذارد. 

        فّعالیت های نوشتاری

در فّعالیت های نوشتاری این درس، به هدف های هر تمرین توجه می کنیم:
تمرین دوم: 

ــ شناخت بیشتر واژگان مفرد و جمع
ــ تقویت شناخت پسوند » ان« 

ــ گسترش شناخت نسبت به انواع جمع در زبان فارسی
تمرین چهارم: دریافت پیام کلی یک بند و بیان آن با جملٔه زبانی 

 بیان پیام کلی یک متن در حوزٔه مهارت نوشتاری
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پیام اصلی این حکایت بر بهره  گیری از وحدت و یکدلی و پرهیز از نفاق، 
جهانگشای  تاریخ  در  حکایت  این  مضمون  است.  استوار  دشمنی  و  دورویی 

جوینی هم آمده است.

             اطالعات تکمیلی
 

میرجالل الدین کّزازی: وی در دی ماه 1327 در کرمانشاه به دنیا آمد. خوگیری و دلبستگی 
پرشور به فرهنگ و ادب گران سنگ ایران را در خانواده ای فرهیخته به دست آورد. دورٔه دبستان را 
در مدرسٔه »آلیانس« کرمانشاه گذرانید و دورٔه دبیرستان را در مدرسٔه »رازی« به فرجام آورد، آنگاه برای 
ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی که در چشم او رشته و دانشی است سپند، به تهران رفت 
و در دانشکدٔه ادبیات فارسی و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره های گوناگون آموزشی را سپری کرد 
و در سال 1370 به اخذ درجٔه دکتری در این رشته نائل آمد. ایشان برندٔه جایزٔه نخست در پژوهش های 
بنیادین در هجدهمین جشنوارٔه بین المللی خوارزمی برای نوشتن زنجیره ای از کتاب به نام »نامٔه باستان« 
در سال 1383 است. وی بیش از 40 کتاب را تألیف، ویرایش و ترجمه کرده و بالغ بر 100 مقاله نیز 
به طبع رسانده است. ترجمٔه کتاب »انه اید« ویرژیل این استاد، برندٔه جایزٔه کتاب سال 1369 شده است. 
ــ تالش  نوشتار  ــ چه در گفتار و چه در  پاسداشت فرهنگ و زبان فارسی  دکتر کزازی در 
بسیاری کرده است. بهره گیری از واژگان دیرینٔه زبان فارسی و آفرینش واژگان جدید بر پایٔه ساختار 

صرفی زبان فارسی از ویژگی های نثر و کالم ایشان است.
درس »ارمغان ایران« گزیده ای از بخش های کتاب »فرزند ایران«، تألیف استاد کزازی است که 
انتشارات معین آن را در سال 1392 منتشر کرده است. این کتاب شرح داستان زندگی حماسه سرای 

بزرگ ایران، ابوالقاسم فردوسی است.

همدلی و اّتحادحکایت
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         اهداف آموزشی 

ــ آشنایی با مهارت های زندگی در دوران نوجوانی
ــ آشنایی بیش تر با جمله و اجزای آن )یاد آوری فعل، اسم و...( 

ــ تقویت عالقه نسبت به بهره گیری مناسب تر از زمان و فرصت های دورٔه نوجوانی
ــ کاربست آموزه های محتوایی متن در فّعالیت های گفتاری، نوشتاری و رفتاری فراگیران

ــ تقویت حّس عاطفی نوجوانان از دید فرهنگ و ادب 
ــ پرورش زمینه های خودآگاهی و شناخت توانایی و نیازهای دوران بلوغ

ــ تقویت کاربست واژگان جدید متن درس در حوزٔه مهارت های امالیی و نگارشی

  روش های تدریس پیشنهادی

ــ بحث گروهی
ــ روشن سازی طرز تلقی

ــ روش کارایی گروه و...

              درنگی در متن

بخش تر  اثر  آن،  آموزه های  و  مضمون  شود،  خوانده  روایی  ــ  تعلیمی  لحن  با  درس  این  اگر 
که  است  نکته ای  می گیرد،  قرار  انسان ها  اختیار  در  که  حالی  زمان  از  مناسب  بردن  می شود.بهره 
پیشوایان دینی و فرهنگی ما بارها به آن اشاره داشته اند و نگاه به آینده و عاقبت اندیشی را نیز با توکّل به 
خداوند بزرگ مورد تأکید قرار داده اند. نثر این درس، واژگان و جمله هایی قابل درک و امروزی دارد 

و دانش آموز با تمرکز بر آنها می تواند به راحتی با آن ارتباط بگیرد. 

َسَفر شکفتندرس چهارم
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        فّعالیت های نوشتاری

در فعالیت های نوشتاری این درس به این هدف ها توجه کنیم:
تمرین یکم

ــ تقویت مهارت های امالیی
ــ شناخت واژگان با حرف های هم صدا

ــ تقویت شناخت حروف مناسب هر واژه
تمرین دوم

ــ شناخت بیشتر فعل و نقش آن در گسترش جمله
ــ شناخت بیشتر اجزای جمله

ــ تقویت مهارت در شناخت: نهاد، مفعول، متّمم و فعل

               بیشتر بدانیم

فلسفهٔ  وجودی مبحث گذرا و ناگذر در دستور زبان،  شناخت ظرفیِت افعال است. منظور از 
ظرفیِت افعال،  اجزائی است که فعل ها در یک جمله بدان ها نیازمندند و در صورت نبود یکی از آنها  
معنای جمله کامل نیست. برخی از افعال فقط به یک جزء نیاز دارند و معنای آنها با همان یک جزء 

کامل است؛ مانند: 
 شکفت: گل شکفت

به این گونه افعال،  ناگذر می گویند.
دسته ای از افعال، برای تکمیل معنا به بیش از یک جزء احتیاج دارند. این گونه افعال »گذرا« 

نامیده می شوند. این جزء ممکن است مفعول، متمم یا مسند باشد.
خوردن:    علی         غذا         را               خورد.

              جزِء اّول  جزِء دوم  )مفعول(  فعل گذرا به مفعول
جنگیدن: سربازان  با       دشمنان               جنگیدند.

              جزِء اّول      جزِء دوم  )متمم(    فعل گذرا به متمم
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 بودن:    هوا         دلپذیر               بود.
           جزِء اّول   جزِء دوم   فعل گذرا به مسند

 دادن:   آنها         غذا را   به   کودک                  دادند.
          جزِء اّول    جزِء دوم     جزِء سوم    فعل گذرا به مفعول و متمم

به همان میزان که در کتاب درسی آمده،   یادآوری: آموزش ظرفیت افعال و اجزای جمله  ها 
آینده دانش آموزان  آشنایی همکاران محترم است. در سال  های  برای  باال فقط  بسنده است. مطالب 

بیش تر با این مباحث آشنا خواهند شد.
ــ به کارگیری امثال، حکم و کلمات قصار در نوشته 

 یکی دیگر از راه  های زیباسازی کالم،  به کارگیری سخنان نغز، کوتاه و گویا و پر معنای دیگران 
در نوشته یا سخن است که بر اثربخشی آن می  افزاید و خواننده یا شنونده را به خود فرا می  خواند. این 
شیوه از دیر باز در سّنت ادبی و متون کهن،  رواج داشته است و حکیمان و شاعران و عارفان از آیات 
و اخبار و روایات، یا کالم دیگر بزرگان استشهاد می جستند و از این راه  بر استواری کالم خود گواه 

می آوردند.
 نمونه ها: 

 شیوهٔ  »جنات تجری تحتها االنهار« داشت چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت
)حافظ(

                                               
درویش بی معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد،  »کاد الفقُر ان یکون کفرًا« )سعدی(

پسر ای  رحمان  فرمود  این  پسر بهر  ای  شأن«  فی  هو  یوم   »کل 
                                             )مولوی(

بیداری زمان را  با  من  بخوان به فریاد

ور مرد خواب و خفتی    

»   رو سر بنه به بالین  ،  تنها مرا رها کن«     
                                                                                                            )شفیعی کدکنی(
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غزل »شوق مهدی« )عج( سروده ای است که درونمایٔه آن، دلتنگی و آرزوی دیدار یار را نمایان 
می سازد. لحن عاطفی و تمنایی شاعر در مصراع های نخست و لحن اندرزی و تعلیمی در مصراع های 

دوم در قالب آرایٔه »سؤال و جواب« از ویژگی های این اثر است.
مال محمدمحسن فیض کاشانی )1007ــ1090 هـ.ق در کاشان(، حکیم، محّدث و عارف دورٔه 
صفوی و از دانشمندان شیعه است. شوق مهدی، اثر منظوم از فیض کاشانی است که به پیروی از 

»دیوان حافظ« و در خطاب به امام زمان »عج« سروده شده است.

شوق مهدی )عج( شعر خوانی
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 فرهنگ و ادب فارسی آیینٔه اندیشه و هنرمندی و عظمت ملّت ایران است. این فرهنگ از آثار 
منثور و منظومی تشکیل شده است که بیانگر غنای اندیشه و بینش ایرانیان می باشد. وظیفهٔ  برنامه ریزان 
تجارب  کسب  و  فارسی  ادبّیات  و  زبان  با  را  دانش آموزان  آشنایی  امکان  تا  می کند  ایجاب  درسی 

قابل استفاده از آن در زندگی فراهم سازند.
با توجه به اصول برنامهٔ  درسی از جمله: 

1ــ آموزش مهارت های نقد و تفکر به موازات مهارت های زبانی 
2ــ برنامه باید بتواند سرمشق عملی تقویت اندیشیدن و چگونه اندیشیدن در نوجوان باشد. 

3ــ برنامه باید زمینه ساز تقویت مهارت های زندگی در نوجوان باشد. 
4ــ بهره گیری از متون زبانی و ادبی باید در جهت پرورش و تقویت خالقیت و ذوق هنری و ادبی 
نوجوان باشد و از این جهت به کارگیری برنامه  هایی جهت تقویت روح جست و جوگری از جمله تألیف 

درس  های آزاد در این زمینه یاریگر دانش آموزان باشد. 
5ــ برنامه باید زمینه سازی رفتارهای اخالقی، اجتماعی و تربیتی مناسب در نوجوان باشد و در 

این جهت توزیع مفاهیمی چون اعتماد به نفس، خودباوری و مسئولیت پذیری ضروری است . 
 با توجه به اهداف حوزه های یادگیری برنامهٔ  درسی از جمله: 

1ــ پرورش مهارت های تحلیل و تفکر
2ــ توانایی اظهار نظر دربارهٔ  عناصر تشکیل دهندهٔ  متن 

3ــ توانایی اظهار نظر دربارهٔ  زیبایی های سخن 
4ــ آشنایی با چگونگی تألیف متن های مختلف

5ــ آشنایی با چهره های بزرگ ادبی و فرهنگی به ویژه شاعران و نویسندگان بومی 
6ــ آشنایی با آداب و سنن و فرهنگ بومی و منطقه ای، لهجه، گویش، بازی ها و نمایش های 

بومی.
و با توجه به برخی دالیل تغییر برنامهٔ  فارسی از جمله: »   تغییر رویکرد جدید آموزش زبان فارسی 

درس آزاددرس پنجم
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که در برنامٔه جدید محتوای دروس، فّعالیت ها و تمرین ها و حتی نحوهٔ  مدیریت کالس و درس مبتنی بر 
همیاری، مشارکت و فّعال بودن دانش آموزان است.« نظام آموزشی باید دانش آموزان را به خودباوری 

و خودشکوفایی برساند.
باید دانش آموزان توانمندی های خود را کشف و استخراج نمایند تا در چالش های پیش رو و با 

استفاده از همان توانمندی ها بتوانند موفق بشوند.
معرفی زبان و فرهنگ و ادبّیات مناطق به دلیل ظرفیت اندک کتاب فارسی تاکنون به طور سنجیده 

مجال طرح نیافته است. 
در کتاب های فارسی جدید به این موضوع به خوبی توجه شده است و درس های آزاد، مجال 
آن، خود  تقویت  برای  و  بیابند  را  ناگفته های کتاب  بتوانند  تا دانش آموزان  نموده اند  ایجاد  و فرصتی 
نمونه هایی تولید کنند. در واقع کتاب ها باید آیینه ای باشند که دانش آموزان حضور خود را در آن بیابند. 
توجه به فرهنگ بومی و قومی ایران و تأمل و درنگ دانش آموزان در زبان و ادبّیات منطقه ای 
خود به فراخور ذوق، عالقه و دلبستگی ها از دستاوردهای این دیدگاه نوین خواهد بود. درس آزاد 
در  را  خود  یک،  هر  و  باشند  داشته  مشارکت  کتاب  تألیف  در  معلم  و  دانش آموز  تا  است  فرصتی 
یکی  برآورده شدن  در جهت  تالشی  آزاد  تدوین درس های  از طرفی  ببینند،  کتاب سهیم  شکل گیری 
دیگر از اهداف تغییر برنامه است که ترغیب به کتاب خوانی و ترویج فرهنگ مطالعه و پژوهش می باشد. 
درس های آزاد یکی از فرصت هایی است که دانش آموزان جهت انتخاب بهترین متن ها در زمینٔه ادبّیات 

منطقه ای خود به مطالعه و پژوهش می پردازند.
پس، از جملٔه اهداف درس آزاد، جبران کاستی های احتمالی کتاب، پاسخ به نیازهای دبیران، 
پاسخ به نیازهای اولیا و دانش آموزان، بهره گیری از مشارکت همکاران در تألیف، بهره گیری از تعامل 

دانش آموزان و خانواده ها و… در سازمان دهی و تألیف کتاب است. 
 بهتر است دبیران محترم به »نظارت« و »هدایت« دانش آموزان یا گروه های دانش آموزی در تولید 
محتوای درس آزاد، بپردازند و از درس های تولید شدٔه کتاب به عنوان سرمشق و نمونه، بهره برگیرند.
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              اهداف آموزشی

ــ آشنایی با ایرج میرزا به عنوان یکی از چهره های بزرگ ادبی )علم(
ــ آشنایی با برخی از شیوه ها و مهارت های زندگی )علم(

ــ تقویت روخوانی درس با لحن مناسب )عمل(
ــ تقویت عالقه نسبت به ویژگی های اخالق پسندیده )ایمان(

ــ تقویت کــاربست آمـوزه هـای محتوای متن درس در فّعالیت هـای 
گفتاری، نوشتاری و رفتاری )عمل( 

ــ ایجاد عالقه نسبت به خواندن شعر های ایرج میرزا )باور و عالیق(
ــ توجه به شنیدن نصایح پدر و مادر و سایر افراد خیرخواه )اخالق( 

ــ نقد و تحلیل پیام های متن )تفکر(
مهارت های  حوزٔه  در  درس  متن  جدید  واژگان  کاربست  تقویت  ــ 

امالیی و نگارشی )عمل(

راِه نیک بختیدرس ششم
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  روش های تدریس پیشنهادی

ــ روش تدریس کارایی گروه
ــ روش روشن سازی طرز تلقی

ــ روش بحث گروهی و...

              درنگی در متن

هر متنی دارای لحن مناسب خویش است و حال و هوای متن، تعیین کنندهٔ نوع خوانش مناسب آن. 
در این درس با لحن پدری مهربان و با تجربه رو به رو هستیم که به شکل مستقیم تجربیات گرانقدر خویش را به 

فرزند خود انتقال می دهد و او را در مسیری که پیش رو دارد، راهنمایی می کند و تعلیم می دهد.
زبان شعر، ساده و دور از پیچیدگی های لفظی و معنوی است و خواننده نوجوان می تواند با آن 

ارتباط بگیرد. هنگام آموزش این متن بهتر است به نکته های زیر توجه داشته باشیم:
بیت دوم و هفتم: فعل های »می باش« و »می کوش« ساختار فعل مضارع دارد که در معنای فعل 

»امر« به کار رفته است.
به معنای چشمی  نامیده اند و  اقترانی«  این نوع اضافه را »اضافٔه  بیت چهارم:  »چشم ادب«، 

است که همراه ادب به کسی یا چیزی می نگرد.
دِق« است که  ُمّرًا« و »النجاُة ِفی الصِّ ِاْن کَاَن   ، الَْحقَّ یادآور احادیث »ُقِل  بیت هشتم: این بیت 

ترجمٔه آنها چنین است: »حق را بگو اگر چه تلخ باشد« و »نجات انسان در راستی است.«
از کنایه هایی که در این متن به کار رفته است می توان به مصراع های »آمادٔه خدمتش به جان 

باش« و »از گفتٔه او مپیچ سر را« اشاره کرد.

        فّعالیت های نوشتاری

تمرین یکم: دانش آموز در این تمرین الزم است به تفاوت های گفتاری و نوشتاری برخی از 
واژه های زبان فارسی پی ببرد و امالی مرسوم آنها را یاد بگیرد.

تمرین سوم: تقویت مهارت تجزیٔه جمله به اجزای سازندهٔ آن مورد نظر است.
تمرین چهارم: دو بیت پایانی شعر ایرج میرزا با بیت نظامی ارتباط معنایی دارد.
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            اطالعات تکمیلی

یعنی داشتن  اهداف فصل،  برای تحقق  آمده است،  زندگی  این درس در فصل سبک   چون 
به نصایح استادان  اخالق پسندیده،  الزم است شیوه ها و مهارت های بهره  گیری از علم،  گوش دادن 
از دل و جان، سحرخیز بودن، احترام به پدر و مادر و گوش دادن به نصایح آنان،  مغتنم شمردن وقت،  
تبیین و تحلیل شود و سعی گردد دانش آموزان با تصویر کلی شعر هم حسی کنند و آن حّس شاعرانه را 

در خود برانگیزند.
دِق« و از پیام های  ــ بیت هشتم اشاره دارد به فرمایش گهربار حضرت محمد )ص( »النجاةُ ِفی الَصّ
این درس می توان به: سحرخیزی،  راست گویی،  علم آموزی،  با ادب بودن،  گوش دادن به نصایح 
دیگران، حساب کارهای خود را داشتن، مواظب و مراقب خود و اعمال خود بودن، احترام به پدر و 

مادر و گوش دادن به نصایح آنان اشاره کرد. 
از  قالب شعری  این  دارد.  قافیهٔ  جداگانه  برای خودش  بیت  هر  و  است  مثنوی  قالب شعر  ــ 
آغاز شعر فارسی تا به حال مورد توجه بوده است و درون مایهٔ  آن حماسی، اخالقی، عاشقانه و عارفانه 
است و مناسب ترین قالب برای بیان مطالب طوالنی به شمار می آید. فردوسی،   سعدی،  نظامی،  عطار و 

مولوی از مثنوی سرایان معروف اند. 
ــ در فارسی گاهی برخی از حروف کلمه را حذف کرده و آن را مخّفف می  کنند. مخّفف در 

لغت، به معنای سبک کرده شده، است و این کار بر اثر تحّوالت زبانی و لهجه صورت می گیرد. 
مثال: سحرگه = سحرگاه،  فتاد = افتاد،  کین = که این،  خامش = خاموش،   تات = تا تو را و...

نمونهٔ  عالی مخفَّف: 
در این درگه، که گه گََه،  کَه،  کُه و کُه کَه شود ناگَه              مشو غّره به امروزت که از فردا نه ای آگَه 
ایرج میرزا در آبان ماه 1252 شمسی در کوی سیالب شهر تبریز، چشم به جهان گشود. او 
فرزند صدرالّشعرا غالم حسین میرزای قاجار بود و از طریق پدربزرگش ملک ایرج بن فتحعلی شاه،  

نتیجهٔ  فتحعلی قاجار بود. 
خوب  خط  و  می  دانست  نیز  ترکی  و  روسی  و  داشت  مهارت  فرانسوی  و  عربی  فارسی،   در   
می نوشت. تحصیالتش در مدرسه دارالفنون تبریز صورت گرفت و در نوزده سالگی هنگام ولیعهدی 
مظفرالّدین میرزای قاجار لقب »صدرالّشعرا« یافت. ولی به زودی از شاعری دربار کناره گرفت و به 

مشاغل دولتی مختلفی پرداخت که از میان آنان کار در وزارت فرهنگ بود.
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 شعر ایرج به دلیل طنز سنگین و در برداشتن نکاتی که در عرف جامعه گاهی غیر اخالقی تلقی 
و  عامیانه  گفتارهای  و  واژگان  دربرگیرندهٔ   و  روان  و  ساده  است. سبک شعری وی  معروف  می  شد، 
رکیک است. شعر »داشت عباسقلی خان پسری...« از ایرج میرزا را نخستین شعر ادبیات کودک در 

فارسـی می دانند.
  داشت   عباسقلی    خان     پسری          پسر       بی ادب      و        بی هنری 
  اسم    او   بود  علی مردان     خان         کلفت   خانه   ز   دسـتش    به   امان 
  پشت   کالسکٔه   مردم    می جست          دل    کالسکه نشــین   را  می خست 
  هر   سحرگه  ، دم در ،   بر  لـب  جو          بود  چون  کرم  به گل  رفته  فرو...

 ایرج میرزا سبک قدیمی را که در آن توانا بود،  رها کرد و خود سبکی ویژه پدید آورد. در  این سبک 
اندیشه  های نو و مضامینی که گاه از ادبیات خارجی اقتباس شده بود و گاه مخلوق اندیشه ٔ  شاعر است و 
نیز مسائل گوناگون اجتماعی و هزلیات و شوخی  های نیش  دار و ریشخندها و تمثیالتی که شاعر از غالب 
آن ها نتایج اجتماعی را در نظر دارد به زبانی بسیار ساده و گاه نزدیک به زبان مخاطب بیان شده است. 
  ایرج میرزا عالوه بر شعر، به خوش نویسی هم عالقه داشت و خط تحریر،  نسخ و نستعلیق را به زیبایی

می نوشت. 
ازدواجش  از  سال  سه  هنوز  و  شد  فرزند  سه  دارای  و  کرد  ازدواج  سالگی  شانزده  در  وی   
نگذشته بود که همسر و پدر بزرگوارش درگذشتند و ادارهٔ  امور خانواده به گردنش افتاد،  وی برای 
گذراندن امور زندگی ناچار شد به خدمات درباری و دولتی روی آورد. سرودن و خواندن قصاید سالم، 
 خوش آمدگویی، تبریک عید و توصیف مراسم جشن و سرور از جمله کار های درباری و دولتی بود که 

به عهدهٔ ایرج میرزا گذاشته شد.
 ایرج میرزا پسری داشت به نام خسرو میرزا که بسیار مورد توجه پدر بود و در شعری که تحت 
تأثیر کتاب »لیلی و مجنون« نظامی گنجه ای بوده است، خسرو میرزا را نصیحت می کند و با دلسوزی 

پدرانه ای، هم به خسرو و هم به تمام فرزندان این مرز و بوم می گوید:
 

نو   و  کهنه  ز  جهان  مال  از 
است  چهار  او  سال  که  چند  هر 
دلبند!   عزیز  پسر  ای   هان 
جویم  تو  سعادت  گفته  زین 

خسرو  نام  به  پسری  دارم 
است هوشیار  طفل  که  پیداست 
چند نصیحتی  پدر    ز      بشنو   
گویم... چه  هر  بگیر  یاد  پس 
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 نظامی در مقدمٔه کتاب »لیلی و مجنون« فرزند خود »محّمد« را چنین نصیحت می کند: 
العین قرة  ساله  چارده  ای 

بودی  ساله  هفت  که  روز  آن 
کونین علوم  نظر  بالغ 
چون گل به چمن حواله بودی...

ایرج میرزا در سرودن اشعار خود تا حدود زیادی به شیوه ٔ سعدی نیز توجه داشته است. سادگی زبان و 
سهل و ممتنع بودن شعر ایرج میرزا از مهم ترین ویژگی هایی است که سروده های ایرج را به شعر سعدی نزدیک 
می کند؛ به دلیل همین ویژگی هاست که ملک الشعرای بهار در شعر زیر لقب »سعدی نو« به ایرج داده است: 

میرزاسعدی نو بود و چون سعدی به دهر ایرج  آورد  نو  شعر 
ایرج میرزا نیز در بیت زیر خود را »سعدی عصر« معرفی می کند: 

    باورت  نیست  به  دیوانم  بین  و  دفتر     سعدی   عصرم،     این   دفتر   و  این  دیوانم
   برای همین است،   وقتی ما دیوان اشعار ایرج میرزا را مطالعه می  کنیم، خواه ناخواه به یاد 

زبان ساده و شیوه ٔ سهل و ممتنع شیخ شیراز سعدی می افتیم.
 مثالً سعدی در یکی از غزلیات خویش بیت زیر را می سراید:

    سّد سکندر نه مانع است و نه   حایلپرده چه باشد میان عاشق و معشوق

ایرج میرزا تحت تأثیر بیت باال در یکی از قصیده های خود با کمی تغییر و جابه  جایی چنین می سراید:
معشوق و  عاشق  میان  نباشد  سّد سکندر نه حاجب است و نه مانع پرده 

قرار داشت، حافظ شیرازی است  تأثیر سروده هایش  میرزا تحت  ایرج  که  دیگر شاعرانی  از   
این  ایرج میرزا رّدپایی از سروده های حافظ را مشاهده کرد. حال ممکن است  و می توان در دیوان 

تأثیرپذیری به صورت محتوایی باشد. حافظ در آغاز یکی از غزلیات معروف خود چنین می سراید: 

باشد حزین  که  خاطر  انگیزد  تر  شعر  باشدکی  همین  و  گفـتیم  معنی  این  از  نکته  یک 

 ایرج میرزا که قبالً این غزل معروف از حافظ را مطالعه کرده با کمی تغییر در یکی از سروده هایش 
می  گوید: 

 کی   شعر   تر   تراود از  خاطر  حزین      بر    شعر    من    مخند به خشکی که خواجه گفت

فرخی  فردوسی،  جامی،  چون  بلندپایه ای  شاعران  از  اشعارش،  دیوان  در  میرزا  ایرج  البته 
سیستانی و... هم پیروی می کرد که به علت گستردگی موضوع به همین چند نمونه بسنده می کنیم.
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ویژگی های شعر ایرج میرزا 
ــ استفاده از آیات قرآنی و احادیث

  خشک گردد به  رگ  هستی  خون          لغو     گردد     عمل    » کن فیکون«
که از سورهٔ  بقره،  آیهٔ  117 اقتباس شده است.

ــ توجه به علم و دانش 
باد یکتا  کردگار  بر  حمد 
کتاب به  من  چشم  کرد  آ  شنا 

داد خواندن  درس  شوق  مرا  که 
باب هر  از  خیرم  توفیق  داده 

ــ شکایت از دنیا از دیگر مضامینی است که در دیوان ایرج میرزا به چشم می آید. به نظر شاعر، 
دنیا، دشمن دیرینه انسان هاست.

ــ انتقاد از وضع سیاسی و اجتماعی کشور
دشمن از  برند  چرخ  بر  منشکوه  دشمن  بود  چرخ  عجبا 

ــ اعتقاد و توجه به پرورش و آموزش کودکان
ــ امام علی )ع( مورد توجه و عالقهٔ  ایرج میرزا بوده و در چند سروده او را مورد ستایش خود 

قرار داده است: 
 خوش آنکه او را در دل بود والی علی           که هست باعث رحمت به دنیی و عقبی 

ــ وطن دوستی و ایران دوستی 
ــ عالقه به مادر و سپاسداری از مقام او و...

نمونهٔ  شعر ایرج میرزا: 

یاد  از  درس  مبر  استاد  گفت 
آموخت  یاد  مرا  آنکه  باد  یاد 
معنـا این  نرود  یادم  هیچ 

دید  استــــــادم  چو  نیز  پدرم 
بود استـــــاد  از  مّنت  مرا  پس 
مرا آموخت  می دانست  چه  هر 
دانستن نکو  استــــــــاد  قدر 

نور  پر  روانــــش  بمردست،  گر 

استاد گفت  من  به  آنچه  باد  یاد 
یاد دولت  از  خورد  نان  آدمی 
زاد نـــــــادان  من  مادر  مرا  که 
آزاد من  تربیت  از  گشت 
استاد استاد  من  تعلیم  به  که 
نـهاد ناگفته  که  اصل  یک  غــــیر 
نداد یاد  من  به  استــــــــاد  حیف 
! باد  یارش  خدا  زنده،   بود  ور 
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  ایرج میرزا سرانجام در اسفند سال 1304 بر اثر سکتهٔ  قلبی درگذشت و در آرامگاه ظهیرالّدوله به 
خاک سپرده شد.او برای سنگ مزارش این شعر را سروده است که چند بیت از آن را نقل می کنیم:

 
دنیایید  این  در  که  نکویان  ای 
اینکه خفته است در این خاک منم 
اینجا است  جهان  عشق  مدفن 
دمی خاک  این  بر  بنشینید 
کنید یاد  سخن  به  من  از  گاهی 

آیید  دنیا  به  بعد  این  از  یا 
سخنم شیرین  ایرج  ایرجم 
اینجا است  نهان  عشق  جهان  یک 
قدمی خاکم  به  بگذارید 
کنید شاد  دلم  خاک  دل  در 

ادبیات اندرزی وتعلیمی 
اثر ادبی تعلمیی، اثری است که دانشی )چه عملی و چه فطری( از معرفت بشری را تشریح کند،  

یا یک مسئلٔه اخالقی، مذهبی، فلسفی را به شکل ادبی عرضه دارد.
در ادبیات ما هر چند نمونه های موجود، بیشتر مربوط به دانش های نظری است، اما در دانش های 
عملی هم نظم هایی سروده شده است؛ مثل نوراالنوار از بحراالسرار مظفر علیشاه کرمانی در علم کیمیا.

در ادبیات غرب نیز می توان کتاب های منظوم شعر هوراس را نام برد.
 ادبّیات تعلیمی می تواند تخّیلی هم باشد، یعنی مسئله ای را که می خواهد تعلیم دهد به صورت روایی 
در کتاب های کودکان  تعلیمی مخصوصاً  نوع ادب  این  از  یابد.  بیشتری  تا جاذبهٔ   نمایشی درآورده  یا 

استفاده می کنند. 
بوستان سعدی.  و  مولوی  مثنوی  مانند:  دارند.  تعلیمی  جنبهٔ   ادبی،  شاهکارهای  از  بسیاری 
تغییر  به مردم و موقعیت ها  تعلیمی دارند زیرا دیدگاه خواننده را نسبت  نیز جنبهٔ   آثار طنز  از  بسیاری 

می دهند.
 در بازخوانی فرهنگ کهن ایرانی، گرایش به ادبیات اندرزی را در نظام رفتاری و ارزشی جامعه 
می  توان دریافت و نمود آن را در ساخت فرهنگی جامعهٔ  ایران، از طریق پیشینهٔ  ادبیات اخالقی و پندنامه  

جست.
 در بررسی کمیت آثار اخالقی و اندرزی،  عواملی چون ساختار سیاسی جامعه و حکومتگران، 
 ساختار فرهنگی و تحمیل سنت های قومی ــ نژادی و اعتقادی به تداوم سنت که در طول ادب فارسی 

مؤثر بوده، قابل تأّمل است. 
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نمونه ای از شعر تعلیمی و اندرزی )بوستان سعدی(

جاودان  بود  نامت  که  خواهی  چو 
همان نقش بر خوان پس از عهد خویش 
داشتند  طرب  و  ناز  و  کام  همین 
جهان از  ببُرد  نیکو  نام  یکی 

نهان بزرگان  نیک  نام  مکن 
پیش شاهان  عهد  از  پس  دیدی  که 
بگذاشتند و  برفتند  آخر  به 
جاودان او  از  ماند  بد  رسم  یکی 

نمونه ای از نثر تعلیمی و اندرزی )قابوس نامه(
 در مهمان کردن و مهمان شدن 

 اما مردمان بیگانه را هر روز مهمان مکن که هر روز بسزا به حق مهمان نتوانی رسید. بنگر تا به 
یک ماه چند بار میزبانی خواهی کردن،  آن که سه بار خواهی کردن یک بار کن و نفقاتی که در آن سه 
مهمانی خواهی کردن در این یک مهمانی کن تا خوان تو از همه عیبی بری ُبَود و زبان عیب جویان بر 

تو بسته بود... . 
 

               بیشتر بدانیم

 تلفیقی از گونه های خواندن مانند: صامت خوانی،  بلند خوانی و گروه خوانی،  پرسش و پاسخ 
دربارٔه پیام و ویژگی های متن وتهیهٔ  گزارش از نتیجهٔ  بحث برای تدریس این درس پیشنهاد می شود. 
روش بلندخوانی در شروع خواندن روشی مناسب است؛ زیرا در آن، از دو فرایند ادراکی یعنی تمیز 

شنیداری و تمیز بصری استفاده می شود. این روش برای تندخوانی و مطالعهٔ  صحیح، مفید است. 
روش های صامت خوانی عبارت   اند از:

دقیق خوانی: معلم جهت دقیق خوانی دانش آموزان می تواند سؤاالتی از متن درس بپرسد.
خواندن تجّسمی: معلم قبل از مطالعه، سؤاالتی از بین اهداف درس بپرسد تا ذهن دانش آموزان 

به هنگام مطالعه به سمت یافتن پاسخ ها هدایت شود.
خواندن التذاذی: خواندن برای درک زیبایی ها، روش مؤثری برای پرورش حس زیبایی شناسی 

و تقویت ذوق ادبی است؛ مانند یافتن وزن، قافیه، موسیقی، ضرب المثل ها و...
 این سرودهٔ  زیبا را می توان با بهره گیری از نوار قرائت شعر،  منابع رایانه  ای و اینترنت،  پوستر و 

تصویر از پیام شعر، تأثیرگذارتر عرضه کرد.
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             اهداف آموزشی

ــ درک تأثیر مهم خداشناسی در زندگی و پذیرفتن حق )ایمان(
بر  تأکید  ضمن  عقیدتی،  فکری،  توانایی های  و  شناخت  گسترش  ــ 

حق شناسی )علم(
ــ تقویت خوانش متن با لحن مناسب )عمل(

ــ ایجاد نگرش مثبت نسبت به کاربست هنجار های اخالقی در محیط 
رایانه ای )اخالق(

گفتاری،  فّعالیت های  در  درس  متن  محتوایی  آموزه های  کاربست  ــ 
نوشتاری و رفتاری فراگیران )عمل(

ــ آشنایی با گروه اسمی در جمله )علم(
ــ تقویت مهارت صبر و شکیبایی در زندگی فردی و اجتماعی )اخالق(

ــ تقویت کاربست واژگان جدید متن درس در حوزٔه مهارت های امالیی 
و نگارشی )عمل(

آداب نیکاندرس هفتم
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       روش  تدریس پیشنهادی

ــ روش تدریس کارایی گروه 
ــ روشن سازی طرز تلقی 

ــ ایفای نقش و...

              درنگی در متن

متن این درس، دو بخش است: بخش اّول از کتاب »جامع التمثیل« گزینش شده و بخش دوم را 
دکتر اکبری شلدره، نگاشته است. مضمون و محتوای هر دو بخش، اخالق فردی و اجتماعی را نشانه 
گرفته است. لحنی که در بخش اّول این درس، برای خوانش مناسب پیشنهاد می گردد، لحن روایی 
همراه با فراز و فرود دیالوگ های متن و کشش ها و درنگ های هر جمله است. سبک نوشتار این متن 
همانند نثرهای عرفانی کهن فارسی است. از ویژگی های این متن می توان به تکرار اسم ها، فعل ها و 

کوتاهی جمله ها اشاره کرد.
متن دوم لحنی روایی و تعلیمی دارد و نویسنده بر آن است تا مخاطبانش را که در معرض خطرات 
دستاوردهای جدید علمی معاصر قرار گرفته اند،  پدرانه بیاگاهاند و راه درست و صحیح استفاده از این 

ابزار ها را فراروی آنها قرار دهد. 

        فّعالیت های نوشتاری

در فعالیت های نوشتاری به اهداف زیر توجه کنیم:
تمرین یکم

ــ باز خوانی متن 
ــ دقت در ساخت واژگان و حروف آنها

ــ دریافت معانی واژگان 
ــ تمرین نوشتاری واژگان با ویژگی های حروف خواسته شده

تمرین دوم
ــ تشخیص گروه های اسمی
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ــ تقویت مهارت در شناخت هستهٔ  گروه اسمی
تمرین سوم

ــ دریافت پیام و آموزش لحن 
ــ تقویت توانایی تشخیص لحن مناسب

             اطالعات تکمیلی 

دربارۀ »جامع التمثیل«:
 کتابی دربارهٔ  تمثیل  ها و حکایت  ها، به ویژه حکایت  های امثال، به فارسی، تألیف محّمدعلی )یا 

محّمد( حبله رودی، ادیب و نویسندهٔ  قرن یازدهم است.
 حبله رودی، که در حیدرآباد دکن می زیست، در سال 1049 مجمع االمثال را در بارهٔ  مثل  های 
در  است  گفته  کتاب جامع التمثیل  دیباچهٔ   در  کرد. وی  تألیف  را  التمثیل  در 1054 جامع  و  فارسی 
مجلسی که محمد خاتونی هم حضور داشت، کسی گفت که به فرمان شاه عباس صفوی )1038ــ996( 
امثال ترکی را در یکجا جمع کرده اند و ادیبان تازی هم درباره ٔ امثال عرب کارهای شایسته  ای انجام 
داده اند اما هیچ کس امثال فارسی را یکجا گرد نیاورده است. با این سخن،  حبله رودی بر آن شد که 
کتابی دربارهٔ  امثال فارسی تألیف کند )ص 3(. وی مانند همین سخنان را در مقـدمـهٔ  مجمع االمثال 
)ص 5ــ3( هم آورده و چون نخست آن را تألیف کرده است،  این سخنان در سبب تألیف مجمع االمثال 
مناسب تر به نظر می رسد. جامع التمثیل، شامل مقدمه و 28 باب، به ترتیب حروف تهجی،  مشتمل بر 
امثال و حکایات است و در پایان آن، بخشی با عنوان ملحقات، مشتمل بر حکایات گوناگون، منضم 
شده است. مقدمه که در آن )ص 6( از مثل زدن در قرآن یاد شده در بر دارندهٔ  حکایت هایی است که با 

برخی آیات قرآن تطبیق می کند.
آیات قرآن و برخی حکایت  ها و روایت  های دینی،   براساس  ـ  5(  این مقدمه )ص33ـ مؤلف در 
خوانندگان را به ترک دلبستگی به دنیا و توجه به آخرت سفارش می کند. پاره ای از حکایت  هایی که در 
باب  ها گنجانده شده،  در واقع حکایات امثال اند و شرح می دهند که چگونه و براساس چه ماجرایی برخی 
از مثل  ها شهرت یافته اند؛ مؤلف گاه در یک باب،  یکی از فضیلت  های اخالقی را که با حرف آن باب 
آغاز می شود، درنظر گرفته و حکایت هایی را در تأیید آن فضیلت ذکر کرده است ؛ سبک جامع التمثیل 
با استفاده از حکایت  ها و  مانند سخن موعظه گویان و اهل منبر است و مؤلف در جای جای کتاب 
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تمثیل  ها، خواننده را موعظه کرده است. ویژگی بارز این کتاب، کاربرد بسیار امثال فارسی و عربی در 
ضمن یا آغاز حکایت  ها و استفادهٔ  فراوان از آیات قرآن و احادیث است. نثر کتاب ساده و بی پیرایه و 
آمیخته به اشعار شاعران نامداری چون فردوسی، نظامی، مولوی، سعدی و حافظ است. جامع التمثیل 
از جمله کتاب  های معروف فارسی و خواندن آن در قرن سیزدهم بسیار معمول بوده و بارها به چاپ 

رسیده است.
دربارۀ بهلول

عمروالصیرفی  بن  وهیب  شهرت  بهالیل«  جمع  روی،  نیکو  »خنده  روی،  معنای  به  »بهلول«   
کوفی )190 ه.ق.( معروف به بهلول مجنون، فرزانٔه رندی است که به نکته گویی معروف و به دیوانگی 
مشهور بود. ولی مطابق برخی اقوال، با  هارون الّرشید، خلیفٔه عباسی خویشاوند بود و با ابوحنیفه و 
دیگران مباحثاتی داشت که نوادر و سخنان شیرینی به او منسوب است. گویند از خواص شاگردان امام 
صادق   )ع( و از فقیهان عصر خویش بود و به اشارت آن بزرگوار، برای رهایی از امضای فتوای قتل 
امام هفتم، خود را به دیوانگی زد. دیدارهای بهلول با  هارون الّرشید، خود داستانی شیرین و اندرزبار 
دارد که در شعر فارسی نیز راه یافته است. عطار مالقات او را با  هارون به نظم آورده است. بهلول، به 
صورت نامی کلی درآمده و بر دسته ای از مجانین عقال اطالق شده است؛ مثالً در کتاب فتوحات مّکیه، 

بابی با عنوان » بهالیل و پیشوایان « آمده است.

نگرشتاریخىبهاخالقرایانهای 
»استنفورد«  فلسفى  دائرةالمعارف  رایانه اى«  »اخالق  مدخل  از  گزیده اى  ترجمهٔ   زیر  جستار 
است. در این نوشتار، خاستگاه هاى اخالق رایانه اى و چگونگى استفاده از عبارت اخالق رایانه اى 
از گذشته تاکنون مورد بررسى قرار گرفته است. اخالق رایانه اى، شاخه اى جدید از اخالق است که 

به سرعت و به همراه رشد فّناورى رایانه اى در حال رشد و تغییر است.
»اخالق رایانه« از یک سو ممکن است به صورت بسیار محدود و به عنوان تالش هاى فیلسوفان 
حرفه اى براى اعمال نظریه هاى اخالقى متعارف نظیر: فایده گرایى، کانت گرایى ، یا اخالق فضیلت محور 
به مضامین مربوط به کاربرد فناورى رایانه قلمداد شود. از سوى دیگر، این اخالق ممکن است در یک 
معناى گسترده به کار رود؛ به طورى که شامل معیارهاى فّعالیت حرفه اى، رمزهاى ارتباط، ابعاد قانون 

رایانه، خط مشى عمومى و اخالق شرکت ها قلمداد شود.



95

 در کشورهاى پیشرفتٔه دنیا، »تحّول اطالعات« ابعاد بسیارى از زندگى همچون: بانکدارى و 
تجارت، کار و اشتغال، مراقبت هاى پزشکى، دفاع ملى، حمل و نقل و سرگرمى را تغییر داده است. 
انسان،  رابطه هاى  خانواده،  زندگى  جامعه،  زندگى  چون:  امورى  بر  اطالعات  فّناورى  در نتیجه، 
آموزش، آزادى و دموکراسى تأثیرات مثبت و منفى اعمال کرده است. اخالق رایانه اى در گسترده ترین 
حالت مى تواند به عنوان شاخه اى از اخالق کاربردى در نظر گرفته شود که به مطالعه و تحلیل تأثیرات 
اخالقى و اجتماعى فناورى اطالعات مى پردازد. در سال هاى اخیر، این عرصه تازه و دشوار منجر به 
ایجاد رشته هاى دانشگاهى تازه، همایش ها، کارگاه ها، سازمان هاى حرفه اى، مواد برنامه هاى آموزشى، 
اخالق   ،)WWW( جهانى  گسترده  شبکٔه  درعصر  است.  شده  تحقیقاتى  مراکز  و  مقاله ها،  کتاب ها، 

رایانه اى به سرعت به اخالق اطالعات جهانى تبدیل مى شود.
 دهۀ 1940 و 1950

 اخالق رایانه به عنوان یک عرصهٔ  مطالعه در مؤسسٔه فّناورى ماساچوست، در طى جنگ جهانى 
دوم؛ یعنى اوایل دهٔه 1940 )  م.( ریشه دارد. پروفسور »توربرت وینر« در این مؤسسه به شکل گیرى 

توپ ضّد حمالت هوایى کمک کرد که قابلیت از بین بردن هواپیماهاى سریع جنگى را داشت.
 چالش مهندسى این طرح باعث شد که »وینر« و عده اى از همکارانش رشتٔه تازه تحقیقاتى به 
وجود آورند که »وینر« آن را »سایبرنتیک« )فرمان شناسى( نامید؛ یعنى علم نظام هاى بازخورد اطالعات. 
این مفاهیم، زمانى که با رایانه هاى دیجیتال در حال پیشرفت در آن زمان ترکیب شد باعث گردید که 
را  آن  ما  امروزه  که  آورد  وجود  به  را  فنّاورى  دربارٔه  اخالقى  هوشمندانٔه  استنتاج هاى  برخى  »وینر« 
فنّاورى اطالعات و ارتباطات )ICT( مى نامیم. وى با فراست، تبعات تحولى اجتماعى و اخالقى را 

پیش بینى کرده بود.
 براى مثال، او در سال 1948 )  م.( در کتاب خود تحت عنوان »سایبرنتیک یا کنترل و ارتباط 
در ماشین و حیوان« چنین گفت: »براى مدت ها این امر براى من روشن بوده است که ماشین محاسبه 
نبود که ورودى و خروجى آن  نیازى  به حساب مى آمد و  بسیار سریع، ماشینى جهت کنترل خودکار 
همچون  مصنوعى  حسى  اعضاى  دریافت هاى  ترتیب  به  ماشین  این  باشد.  اشکال  و  ارقام  قالب  در 
سلول هاى فتوالکترونیک یا دماسنج است و عملکرد موتورها به حساب خواهد آمد. ما اکنون در مقام 
ساخت ماشین هاى مصنوعى با تمام سطح ظرافت و دقت عملکرد هستیم. مدت زمان بسیارى پیش از 
ناکازاکى و آگاهى عمومى دربارٔه بمب اتمى، به ذهن من رسید که در حضور یک استعداد اجتماعى با 

اهمیت بسیار دربارٔه خیر و شر هستیم«.
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 در سال 1950)  م.( »وینر« کتاب شگفت انگیز خود را تحت عنوان »استفاده انسان از انسان« 
منتشر کرد. اگر چه »وینر« در این کتاب از واژهٔ »اخالق رایانه« که استفاده از آن دو دهه پیش رواج پیدا   کرد 
استفاده نکرد، اما وى به تعریف یک بنیاد جامع و فراگیر پرداخت که امروزه به عنوان پایه و اساس قدرتمند 

تحقیق و تحلیل اخالق رایانه مورد استناد قرار مى گیرد. موضوعات کتاب »وینر« عبارت اند از:
کاربردى،  اخالق  براى  قدرتمند  شیؤه  یک  عدالت،  اصل  چهار  انسان،  زندگى  هدف  از  توصیفى 

بحث هاى بنیادى پرسش هاى اخالق رایانه و مثال هایى از نمونه هاى اخالق رایانه.
 بنیاد اخالق رایانه »وینر« بسیار جلوتر از زمان خود بود و واقعاً در طى چندین دهه نادیده گرفته 
شد. در نظر او ادغام فّناورى رایانه در جامعه، در نهایت به دوباره بنا کردن جامعه منجر مى شود. این 
امر، نیازمند فرایندی چند بُعدى است که سال ها تالش مستمر را طلب مى کند و همه چیز را از ریشه 

تغییر مى دهد.
 طرحی با این وسعت، الزاماً دربرگیرندهٔ  وظایف و چالش هاى گسترده و گوناگون است. کسانى 
که با این امور کار مى کنند، باید به تغییرات افراطى در محل کار خود سازگار باشند؛ دولت باید قانون ها 
و آیین نامه هاى تازه اى وضع کند، صنعت ها و تجارت ها باید سیاست ها و خط مشى هاى تازه اى ابداع 
و  آورند، جامعه شناسان  به وجود  براى اعضای خود  تازه اى  باید اصول  کنند، سازمان هاى حرفه اى 
روان شناسان باید پدیده هاى اجتماعى و روان شناسى را مطالعه و درک کنند و فیلسوفان باید در مورد 

مفاهیم اخالقى و اجتماعى قدیمى دوباره فکر کنند و به تعریف دوباره مفاهیم مبادرت ورزند.
 دهۀ 1960

 در اواسط دهٔه 1960 )  م.( »دون پارکر« از SRI اینترنشنال )مؤسسٔه تحقیق استنفورد( در منلو 
پارک کالیفرنیا آغاز به بررسى استفادٔه غیر اخالقى و غیر قانونى از رایانه توسط متخصص رایانه کرد. 
 پارکر مى گوید: »به نظر مى رسد زمانى که مردم به مرکز رایانه وارد مى شوند، اخالق را پشت 
سر خود جاى مى گذارند و به نوعى آن را نادیده مى گیرند«. وى نمونه هاى جرم هاى رایانه اى و دیگر 
عنوان  تحت  را  کتابى  )م.(   1968 سال  در  و  کرد  جمع آورى  را  اخالقى  غیر  رایانه اى  فّعالیت هاى 
»قانون ها و اخالقیات در فرایند اطالعات« منتشر کرد و اّولین اصول رفتار حرفه اى را براى انجمن 
ماشین آالت محاسبه اى به وجود آورد. در طى دو دهٔه بعدى، »پارکر« به نوشتن کتاب ها، مقاالت و 
برگزارى کارگاه ها و سخنرانى ها ادامه داد تا رشته اخالق رایانه اى را حفظ کند. این امر باعث شد تا این 
مفهوم، اهّمیت یابد و تا امروز باقى بماند. اگر چه کارهاى »پارکر« در یک قالب نظرى کلّى نمى گنجد، 

اما فّعالیت هاى او در زمینٔه تاریخ اخالق رایانه پس از وینر از نقاط عطف مهمى برخوردار است.
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 دهۀ 1970
در  رایانه  دانشمند   Weizenbaum Joseph ویزنباوم«  »جوزف  1960)  م.(  دهٔه  اواخر  در   
مؤسسٔه فّناورى ماساچوست در بوستن برنامه اى رایانه اى به نام ELIZA نوشت. او این برنامه را به 
گونه اى نوشته بود که تقلیدى سطحى از روان درمانى راجرى باشد که بر مصاحبه اى اّولیه با یک بیمار 

مّتکى بود. 
»ویزنباوم« از واکنش هاى مردم به این برنامه رایانه اى شگفت زده شد؛ برخى روان پزشک ها آن را 
به مثابٔه شاهدى در نظر گرفته بودند که رایانه ها به زودى به صورت خودکار اقدام به روان درمانى مى کنند؛ 
حتى پژوهشگران رایانه اى در مؤسسٔه تحقیقاتى ماساچوست از لحاظ احساسى در این امر سهیم شده 

و تفّکرات بنیادى خود را به اشتراک گذاشتند.
میان  رشد  به  رو  روند  بشر  اطالعات،  فرایند  مدل  در  که  بود  امر  این  نگران  بسیار  »ویزنباوم« 

دانشمندان و حتى عموم مردم را تقویت مى کند، تا انسان را صرفاً به عنوان ماشین در نظر بگیرد.
 کتاب وى به نام »قدرت رایانه و منطق انسان« )1976( به صورت مؤکّد، بسیارى از این ایده هاى 
او را بیان مى کند. کتاب »ویزنباوم« به عالوه کالس هایى که وى در مؤسسٔه تحقیقاتى ماساچوست و 
سخنرانى هایى که در دهٔه 1970)  م.( در سراسر دنیا برگزار مى کرد، باعث الهام گرفتن متفکران بسیار 

و پروژه هایى در زمینٔه اخالق رایانه اى شد.
 در اواسط دهٔه 1970 )  م.( »والتر منر« از عبارت »اخالق رایانه« استفاده کرد. وى این عبارت 
را براى اطالق به رشتهٔ  تحقیقى در مورد برنامه هاى اخالقى که توسط فّناورى رایانه اضافه شده، تغییر 
کرده، یا ابداع شده است، به کار برد. در اواخر دهٔه 1970)م.( و در حقیقت در اواسط دهٔه 1980)م.( 
او  رایانه نشان داد.  آموزشى در سطح دانشگاه دربارٔه اخالق  ایجاد دوره هاى  به  بسیارى  منر عالقٔه 
چندین کارگاه و سخنرانى در همایش هاى علوم رایانه اى و همایش هاى فلسفه در سراسر آمریکا برگزار 
کرد. وى همچنین در سال 1978 )م.( کتابى را تحت عنوان »کیت آغازگر در اخالق رایانه اى« منتشر 
کرد که به عنوان منبع تدریس رشتٔه اخالق رایانه اى مورد استفاده و توجه استادان دانشگاه قرار گرفت.
رایانه اى،  جرم  اعتماد،  قابلیت  و  حریم  همچون:  رایانه اى  اخالق  مبانى  برخى  اثر،  این  در   
اقدامات  است.  گرفته  قرار  بحث  مورد  اخالق  اصول حرفه اى  و  فّنى  استقالل  رایانه اى،  تصمیمات 
پیشگامانه »منر« عالوه بر کتاب »کیت آغازگر« و بسیارى از کارگاه هاى همایش هایى که وى برگزار کرد، 
تأثیر بسزایى بر تدریس اخالق رایانه در سراسر آمریکا گذاشت. بسیارى از رشته هاى دانشگاهى به دلیل 

اقدامات او به وجود آمد و پس از او شمارى دانشمند برجسته در این عرصه فّعالیت کردند.
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 دهۀ 1980
 با شروع دهٔه 1980 )م.( چندین دستاورد اجتماعى و اخالقى فّناورى اطالعات به موضوعات 
به دلیل  عمومى در آمریکا و اروپا تبدیل شد؛ موضوعاتى همانند: جرم هاى رایانه اى، فاجعه هایى که 
ناتوانى رایانه به وجود مى آید، تعرض به حریم افراد از طریق پایگاه داده هاى رایانه و موضوعات قانونى 

در مورد مالکیت نرم افزار.
 به دلیل کارهاى »پارکر«، »ویزنباوم«، »منر« و دیگران، بنیادى براى اخالق رایانه اى به عنوان 
شد.  گرفته  نادیده  زمینه  این  در  وینر  دستاوردهاى  متأسفانه  اما  شد؛  تأسیس  دانشگاهى  رشتٔه  یک 
رایانه اى  اخالق  زمینٔه  در  که  بود  اقداماتى  بررسى  براى  مناسبى  زمان  میالدى  دهٔه هشتاد  به هرحال، 

انجام شده است.
 در اواسط دهٔه هشتاد، »جیمز مور« از دانشگاه »دارتماث« مقالٔه تأثیرگذار خود را تحت عنوان 

»اخالق رایانه اى چیست؟« در شمارٔه ویژٔه مجلٔه »متافیلوسوفى« به نام رایانه ها و اخالق منتشر کرد.
اخالق  درسى  کتاب  اّولین  رنسلیر،  تکنیک  پلى  مؤسسٔه  از  »دبوراجانسون«  این،  بر  عالوه   

رایانه اى را در این عرصه منتشر نمود.
 در زمینٔه روان شناسى و جامعه شناسى کتاب هاى وابسته به این عرصه منتشر شده بود که در این 
تحقیقاتى ماساچوست  از مؤسسٔه  تورکل«  نوشتٔه »شرى  به کتاب »خود دوم« )1984(  میان مى توان 
دربارهٔ تأثیر رایانه بر روان انسان و نیز کتاب »رایانه ها و تغییر اجتماعى: اطالعات، خاصیت و قدرت« 

)1987( نوشتٔه »گجودیث پرول« با رویکردى جامعه شناسانه به رایانه و ارزش هاى انسان اشاره کرد.
آغازگر  »کیت  کتاب  انتشار  در  »منر«  با  بینوم«  وارد  »تریل  که  میالدی  هشتاد  دهٔه  اوایل  در   
در اخالق رایانه اى« همکارى مى کرد، بیشتر فیلسوفان و دانشمندان رایانه اى این رشته را بى اهّمیت 
مى خواندند؛ اما »بینوم« کار »منر« را ادامه داد و رشته هایى در همین زمینه به وجود آورد و کارگاه هایى 
نیز در این باره برگزار کرد. وى در سال 1985)م.( انتشار یکى از شماره هاى ویژٔه مجلٔه »متافیلوسوفى« 
را به عهده گرفت و آن را به اخالق رایانه اى اختصاص داد. در سال 1991 »بینوم« و »منر« اّولین 
عنوان  به  همایش  این  دادند.  تشکیل  رایانه اى  اخالق  زمینٔه  در  را  بین المللى  رشته اى  میان  همایش 
یکى از نقاط عطف اصلى در این زمینه به شمار مى رود. این همایش براى اّولین بار فیلسوفان، افراد 
حرفه اى رایانه اى، وکال، نمایندگان تجارى، خبرنگاران و مقامات دولتى را گرد هم آورد و مجموعه اى 

از برنامه هاى ویدئویى، موضوعات درسى و رساله ها را ایجاد کرد.
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 دهۀ 1990
 در طى دهٔه 1990)م.( رشته هاى تازه دانشگاهى، مراکز تحقیقاتى، همایش ها، مجالت، مقاالت 
دراین  نیز  بسیارى  موضوعات  و  بسیار  دانشمندان  و  کردند  ظهور  عرصه  دراین  درسى  کتاب هاى  و 

عرصه به فّعالیت پرداختند.
 به عنوان نمونه، متفکرانى همچون: »دونالد گاتربارن«، »کیث میلر«، و »سیمون راجرستون« 
مرز  اجتماعى«  ،  »بنیاد  مسئولیت  براى  رایانه  »متخصصان  مانند:  سازمان هایى  و  مارتین«  »دیان  و 

ـ ACM  « پروژه هاى این عرصه را هدایت کردند. الکترونیک« و »SIGCAS ـ
و  لهستان،  هلند  انگلستان،  در  تازه  تحقیقى  مراکز  همچنین  و  استرالیا  و  اروپا  پیشرفت هاى   
استرالیایى  مؤسسٔه  و  دن هاون«  ون  »جروئن  توسط  که   ETHICOMP همایش هاى ایتالیا، مجموعه 
اخالق رایانه اى به ریاست »کریس سیمسون« و »جان وکرت« برگزار شدند، از اهّمیت و ارزش بسزایى 

برخوردار بودند.
 این پیشرفت هاى مهم با کمک پیشگامانى چون »سیمون راجرسون« از دانشگاه »دوو منتفورت« 
انگلستان انجام مى شدکه مرکزمحاسبه ومسئولیت اجتماعى را تأسیس کرده بود. و این گونه در اواسط 

دهٔه 1990)م.( آغاز نسل دوم پیشرفت هاى اخالق رایانه اى رقم خورد.
اقدامات عملى، رسیده  بنیادین گسترش چارچوب های  مفاهیم   دهٔه 1990)م.( زمان توضیح 

بود. از این رو، نیاز به کاهش احتمال تأثیرات غیرقابل پیش بینى فّناورى اطالعات احساس مى شد.
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اسرارالّتوحید
ضمیر  روشن  عارف  ابوالخیر،  ابوسعید  مرگ  از  سال  صدوسی  یک  از  کمتر 
به سبب دلبستگی  نام »محّمد بن منّور«  به  خراسان گذشته بود که یکی از نوادگان او، 
زیادی که به جّد خود داشت،همتی کرد و آنچه را که تا آن روزگار از پیران آن خاندان و 
مریدان شیخ و عموزادگان خود دربارٔه وی شنیده و گرد آورده بود، به هم پیوست و از 
مجموعٔه آنها کتابی شیرین و دلپذیر فراهم آورد و آن را »اسرارالتوحید فی مقامات شیخ 
ابی سعید ابی الخیر« نامید. تألیف کتاب پس از حملٔه غزان و ویرانی هایی که در شهرهای 
خراسان ــ به ویژه در میهنه زادگاه شیخ ابوسعید ــ به جا نهادند و به احتمال زیاد در 

حدود سال 570 هجری پایان یافته است.
محمدبن منور کتاب خود را به سه باب تقسیم کرده و به ویژه در باب دوم به بیان 
از  اسرارالتوحید  است.  داده  اختصاص  او  حیات  میانی  سال های  در  شیخ  حاالت 

شاهکارهای نثر صوفیانه در زبان فارسی است.
بیانگر  حکایت  این  است.  شده  انتخاب  کتاب  این  از  »خودشناسی«  حکایت 
و  ماّدی  زندگی  سطح  ارتقای  در  بسیار  تغییرات  وجود  با  که  است  انسان هایی  ویژگی 
اجتماعی شان، پیشینه و گذشتٔه خود را فراموش نمی کنند و آن را مانند یک درس، هر 

روز مرور می کنند تا در شرایط جدید زندگی دچار اشتباه نشوند.

خودشناسیحکایت
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             اهداف آموزشی

ــ آشنایی با مفاهیم آزادی و آزادگی )علم(
ــ آشنایی با جامی و آثار او )علم(

ــ تقویت مهارت خوانش مناسب متن درس با لحن های مناسب )عمل(
ــ تقویت عالقه نسبت به ارزش های اخالقی در زندگی )اخالق(

ــ کاربست پیام های اخالقی متن درس در مهارت گفتار و رفتار فراگیران )عمل(
ــ آشنایی با واژگان و ترکیب های جدید زبان فارسی در متن درس )علم(

ــ آشنایی با قالب شعری مثنوی و ویژگی های آن )علم(
ــ تقویت کاربست واژگان جدید متن درس در مهارت امال و نگارش )عمل(

ــ تقویت درک مفاهیم و آموزه های متن )تفکر(

آزادگیدرس هشتم
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روش تدریس پیشنهادی 

 ــ ایفای نقش
   ــ بحث گروهی

 ــ قضاوت عملکرد و... 

              درنگی در متن

به همراه خرده لحن های  شعر آزادگی جامی، ساختاری داستانی و برخوردار از لحنی روایی 
ستایشی یک نفره )مونولوگ( و پرسش و پاسخ دو نفره )دیالوگ( است.

آرایه های  از  جامی  شعر،  این  در  است.  عراقی  ویژگی های سبک  با  پخته  زبانی  جامی،  زبان 
سرم  به  عّزت  )تاج  کنایه  پندار(،  رخش  شکر،  گوهر  عّزت،  تاج  شکر،  )دانٔه  تشبیه  همچون:  معنایی 
بنهادی( استعاره )کای فرازندٔه این چرخ بلند( بهره برده است. همچنین این متن از جمله هایی که لحن 
استفهام انکاری مانند: دولتت چیست؟ عزیزیت کدام؟ سود جسته است. آموزه های تربیتی این درس 

را می توان در نکته های زیر باز جست:
شکر و سپاس از خداوند بزرگ در همه حال، بزرگی و توانایی خداوند، پرهیز از خوار و پست 

داشتن دیگران، پرهیز از ظاهر بینی،  توکل به خداوند و.... 

         فّعالیت های نوشتاری

در فّعالیت های نوشتاری به اهداف زیر توجه کنیم:
تمرین یکم 

ــ بازخوانی متن 
ــ دقت در یافتن واژه های مورد نظر

ــ درک ودریافت مفاهیم واژه های مورد نظر در بافت کالم
تمرین دوم 

ــ درک معانی واژه های مورد نظر در زبان فارسی معاصر
ــ آشنا شدن با دگرگونی معانی واژه ها در بستر زبان

ــ درک تحّول تاریخی واژه ها
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            اطالعات تکمیلی

 جامی: نورالدین عبدالرحمان جامی شاعر و نویسنده معروف ایرانی است که در سال 817 )ه.ق( 
در خرگرد جام )خراسان( والدت و در سال 898 )ه.ق( در شهر هرات وفات یافت. وی به سبب محل تولد 
خویش )جام( و نیز به سبب ارادت باطنی به شیخ االسالم احمد جامی )وفات 536 ه.ق(جامی تخلص کرد.

جامی به همراه پدر به هرات و سمرقند رفت و در آن دیار، به کسب علم و ادب پرداخت و در 
علوم دینی و ادب و تاریخ، کمال یافت.پس از آن به سیر و سلوک روی آورد و به مرتبٔه ارشاد رسید و 
 در سلک بزرگان »نقشبندیه« در آمد. جامی بزرگ ترین شاعر و ادیب قرن نهم هجری محسوب می شود. 
هفت اورنگ )شامل هفت مثنوی به تقلید از خمسه نظامی(، نفحات االنس، بهارستان و... از آثار اوست. 
از مثنوی زیر که از »روضٔه چهارم« بهارستان نقل شده است، می توان دربارٔه نیکی و جوانمردی 

در تکمیل محتوای شعر »آزادگی« بهره گرفت.

بیاموز جوانمـردی  بیاموزجوانمـردا،  جهان،مـردی  مـردان  ز 
دار نگه  جویان  کین  کین  از  نگـه داردرون  بـد گویان  از طعن  زبـان 
کـرد بد  تو  با  کـو  آن  به  کن  کز آن بد رخنه در اقبال خود کردنکویی 
ساز کنی  کاری  نکو  آیین  بازچو  نیکویی  آن  جز  تو  با  نگردد 

 
               بیشتر بدانیم

ــ تحّول معنایی
تغییر روی می دهد. همسو  پیوسته در ارکان آن، تحّول و  پویا و زنده است و  پدیده  ای   زبان 
به  تدریج  تاریخی  نیز در گسترٔه  بار معنایی واژه ها  با دگرگونی  های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... 
دستخوش تغییر می شود. بنابراین، واژگان هویّت تاریخی، فرهنگی و معنایی ویژه  ای دارند که خواننده 
و نویسنده در کاربست آنها،  به این نکته  ها باید دّقت کند که هر واژه را در ظرف زمانی و حتی مکانی و 
تاریخی خود مطالعه کند؛ مثاًل واژهٔ  »ملّت« در متون کهن ادبی نظیر کلیله و دمنه به معنای »آیین و کیش« 
بوده است، اّما امروزه با ورود مفاهیم سیاسی اجتماعی، به معنای »مردم یک سرزمین و جمهور ملّت« 

به کار می رود.
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آشنا شوند،  مسئلهٔ   آن  با  آموزان  دانش  که الزم است  مواردی  از  یکی   
دفاع مقدس و خدمات سرداران و رزمندگان در این دوران است. روان خوانی 
»آقا مهدی« خاطره  ای از یکی از فرماندهان دالور سپاه ایران است. اکنون برای 

آشنایی بیش تر با شهید مهدی باکری، مطالب زیر را با هم مرور می کنیم: 
ــ وی در سال 1333 در میاندوآب آذربایجان غربی دیده به جهان گشود.

ــ تحصیالت دبیرستانی خود را در رشتهٔ  ریاضی و فیزیک به پایان برد و در 
رشتهٔ  »مهندسی مکانیک« در دانشگاه تبریز ادامه تحصیل داد.

بود،   ارومیه  شهردار  کــه  حـالـی  در  تحمیلی  جنگ  اوایل  در  او  ــ 
و  لیاقت  جهت  به  و  شتافت  جنگ  جبهه های  به  و  کرد  رها  را  شهرداری 
لشکر  فرماندهی  به  پاسداران  سپاه  و  سازندگی  جهاد  در  تجربیاتش  و   کاردانی 
و  مقدس  دفاع  دوران  در  باکری  شهید  ارزندهٔ   شد.خدمات  منصوب  عاشورا 
خوزستان  تفتیدهٔ   و  گـرم  خاک  را  او  دالوری  هـای  و  پایمردی ها  و  رشادت  ها 
و  او  یاد  و  نـام  درخشش  اکنون  دارند.  یـاد  بـه  مجنون،  جزایر  آب هـای  و 
جان  و  دل  بـر  کـه  خاک  و  آب  بر  نـه  تحمیلی  جنگ  پرافتخار  سرداران   دیگر 

هر ایرانی،  پیوسته چشم نوازی می کند.
ــ او در سال 1363 در عملیات بدر به درجهٔ  رفیع شهادت نایل آمد.

 خانواده ٔ او سه شهید به اسالم و انقالب اسالمی تقدیم کرده است: برادران 
شهید مهدی باکری پیش از وی به شهادت رسیده  اند.

روان خوانی
آقا مهدی
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درس نهم : نوجوانان باهوش،
آشپززادۀ وزیر،گریۀ امیر

درس دهم : قلم سحرآمیز ، دونامه
ـ حکایت : نام خوشبو

ـ درس یازدهم : پرچم داران
ـ شعر خوانی : ای وطن من

نام ها و یادها
فصل چهارم
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         اهداف آموزشی 

ــ آشنایی بیش تر با بزرگانی چون سعدی، حافظ، ابن سینا، زکریای رازی، قائم مقام، امیر  کبیر و.... 
)علم(

ــ تقویت مهارت خوانش صحیح متن درس با توجه به لحن های مناسب آن )عمل( 
ــ کار بست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه مهارت های نوشتاری،گفتاری و رفتاری 

)عمل( 
ــ آشنایی با واژگان و ترکیب های جدید زبان فارسی در متن درس )علم(

  ــ نگرش مثبت به مطالعهٔ  زندگی شخصیت های موفق و برجسته )ایمان و باور(
ــ آشنایی  بیشتر با وابسته های اسم )صفت بیانی(، )علم(

ــ تقویت کاربست واژگان جدید در حوزٔه مهارت های امالیی و نگارشی )عمل(
ــ توانایی درک بخش های زبانی و ادبی متن درس )تفکر(

ــ توجه به ارزش های اخالقی ــ اجتماعی مطرح شده در پیام های متن )اخالق(

نوجوان باهوشدرس نهم
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      روش تدرس پیشنهادی

ــ روش ایفای نقش 
ــ روش بحث گروهی 

ــ روش قضاوت عملکرد و... 

              درنگی در متن

این درس از سه بخش تشکیل شده و لحنی روایی دارد که به فراخور متن، از خرده لحن های 
پرسش و پاسخ دو نفره )دیالوگ( و لحن توصیفی نیز بهره برده است.

و  فنون  از  گاهی  که  هستند  درس  این  متن های  ویژگی های  از  معیار،  و  معاصر  نوشتاری  نثر 
)انیس و  نیز جناس  مانند شعر،تشبیه )کاغذ ذهن و...(، استعاره )ستاره ای بدرخشید(، و  آرایه هایی 

مونس( در آن به چشم می خورد. 
مستقیم  غیر  شیؤه  به  که  هستند  داستان گونه ای  حکایت های  و  وقایع  درس،  این  متن های 
آموزه هایی مانند تشویق به کسب علم و دانش،  تالش در راه هدف های ارجمند،  دوری از جهل و 

نادانی و....را در خود جای داده اند.

        فّعالیت های نوشتاری

در فّعالیت های نوشتاری به اهداف زیر توجه کنیم:
تمرین یکم

ــ باز خوانی متن درس 
ــ تقویت مهارت در شناخت واژه های مهم امالیی 

ــ تقویت مهارت در حوزٔه مهارت های نوشتار واژ گان
تمرین دوم  

ــ شناخت بیشتر صفت بیانی 
ــ آشنایی بیشتر با ترکیب وصفی 

ــ تقویت مهارت در شناخت اجزای جمله 
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             اطالعات تکمیلی

میرزا تقی  خان امیرکبیر: میرزا تقی  خان امیرکبیر صدراعظم ایران در دورٔه ناصرالّدین شاه 
قاجار بود. نام اصلی امیرکبیر،  محمد تقی بود و عناوین و القابی که به دست آورد؛ مانند: کربالیی 
محمد تقی، میرزا محمد تقی خان، مستوفی نظام، وزیر نظام، امیر نظام، امیر کبیر و امیر اتابک اعظم. 

وی شوهر خواهر ناصرالدین شاه نیز بود. 
 محمد تقی پسر کربالیی قربان، آشپز میرزا عیسی قائم مقام اّول بود که در خانٔه قائم مقام تربیت 
یافت و در اوایل جوانی به سمت منشی قائم مقام اّول به خدمت مشغول شد و مورد عنایت این رجل 
سیاسی دانشمند قرار گرفت و بعدًا در دستگاه قائم مقام دوم نیز مورد توّجه واقع شد تا جایی که وی را 
همراه هیئتی سیاسی به روسیه فرستاد و در نامه  ای در مورد هوش و نبوغ میرزا تقی  خان چنین نوشت:
 »خالصه، این پسر خیلی ترّقیات دارد و قوانین بزرگ به روزگار می  گذارد. باش تا صبح دولتش 
بدمد«. امیر کبیر در سفر به روسیه به مؤسسات فرهنگی، نظامی و اجتماعی آن جا توجه کرد و به این فکر 

بود که راه ترقی ایران نیز، داشتن دانشگاه و تشکیالت نظامی و فرهنگی منظّم است.
  چون محمد شاه مرد، ناصرالّدین میرزا که قصد حرکت به تهران و نشستن بر تخت سلطنت را داشت

نمی  توانست حتی هزینهٔ  سفر خود و همراهان را به تهران تهیه کند، در این هنگام که امیرکبیر در تبریز 
و ملقب به امیر نظام بود، با ضمانت شخصی پول فراهم کرد و ناصرالدین شاه را به تهران آورد؛ اما 
داشتند،  دست  خارجی  سیاسی  بندهای  و  زد  در  که  ناصرالدین شاه،  مادر  علیا،  مهد  حتی  درباریان 
مخالف امیر بودند، ولی ناصرالدین شاه هر روز بر مرتبه و مقامش می افزود تا جایی که ملقب به امیرکبیر 
و صدراعظم شد. در مدت کوتاهی که امیرکبیر صدراعظم بود )در حالی که ناصرالدین شاه در آغاز 
سلطنت فقط 16 سال داشت( با نبوغ خاص و احساسات پر شور میهن پرستی خود،  به اقداماتی بس 

ارزنده به شرح زیر پرداخت: 
کارخانه  های  ایجاد  اروپایی،  سبک  به  ایران  قشون  تنظیم  دولت،  استقرار  و  امنیت  ایجاد   
اسلحه سازی، اصالح امور قضایی، جرح و تعدیل محاضر شرع، تأسیس چاپارخانه، تأسیس دارالفنون،  
استادان  استخدام  ایران،  در  تدریس  و  برای تحصیالت  به خارج  ایرانیان  فرستادن  نشر علوم جدید، 
خارجی و تصمیم به جایگزینی آن ها با ایرانیان، ترویج ترجمه و انتشار کتب علمی، ایجاد روزنامه و انتشار 
کتب،  ترویج ساده نویسی و لغو القاب،  بنای بیمارستان و رواج تلقیح عمومی آبله،  مرمت ابنیهٔ  تاریخی،  
مبارزه با فساد و ارتشا )که چون مرضی مزمن در همٔه شئون زندگانی ایرانیان رخنه کرده بود(، تقویت 
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بنیهٔ  اقتصادی کشور،  ترویج صنایع جدید،  فرستادن صنعتگر به روسیه و مقابلهٔ  صنعتی با روسیه توسط 
دست توانای استادکاران اصفهانی،  استخراج معادن،  بسط فالحت و آبیاری،  توسعهٔ  تجارت داخلی 
و خارجی،  کوتاه کردن دست اجانب از کشور،  تعیین مشی سیاسی معین در سیاست خارجی،  اصالح 

امور مالی و تعدیل بودجه.
ناالیق اهتمام بسیار می  کرد.  بر سر کارها و طرد اشخاص   در گماشتن افراد صالح و صدیق 
با متحدالشکل کردن سپاه ایران کارخانهٔ  اسلحه سازی در ایران تأسیس کرد که روزانه 1000 تفنگ 
استخدام  برای  و  می  کرد  بسیار  دقت  استادان خارجی  استخدام  و  فرهنگ  گسترش  در  می ساخت. 
اتفاقیه کوشش  تأسیس روزنامٔه وقایع  و  انتشار کتب  و  استادان شرایط خاّصی وضع کرد. در چاپ 

بسیار کرد.
 اقدامات انقالبی و ملی امیر کبیر سبب شد که گروهی استفاده جو،  بنای تحریک نسبت به وی 
بگذارند تا جایی که فرمان عزل و قتل امیرکبیر را از ناصرالدین شاه گرفتند و او را در حمام فین کاشان 

در ربیع االّول سال 1268 توسط حاجی علی خان حاجب الدوله کشتند.
قائم مقام فراهانی: میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی فرزند سّیدالوزرا میرزا عیسی،  معروف 
به میرزا بزرگ از سادات حسینی و از مردم هزاوهٔ  فراهان،  از توابع اراک بود. در سال 1193 هجری 
قمری به دنیا آمد و زیر نظر پدر دانشمند خود تربیت یافت و علوم متداول زمان را آموخت. در آغاز 
نزد  تبریز  به  انجام می داد. سپس  را  پدر  کارهای  تهران  در  و مدت ها  به خدمت دولت درآمد  جوانی 
پدرش که وزیر آذربایجان بود رفت و چندی در دفتر عباس میرزا ولیعهد به نویسندگی اشتغال ورزید 
به عهده  انزوا گزید، پیشکاری شاهزاده را  آن که پدرش  با او همراه شد.پس از  و در سفرهای جنگی 
گرفت. نظم و نظامی را که پدرش میرزا بزرگ آغاز کرده بود،  تعقیب و با کمک مستشاران فرانسوی و 

انگلیسی سپاهیان ایران را منظم کرد و در بسیاری از جنگ های ایران و روس شرکت داشت.
 در سال 1237 هجری قمری پدرش میرزا بزرگ قائم مقام درگذشت و بین دو پسرش،  میرزا 
ابوالقاسم و میرزا موسی،  بر سر جانشینی پدر نزاع افتاد و حاج میرزا آقاسی به حمایت میرزا موسی 
برخاست، ولی اقدامات او به نتیجه نرسید و سرانجام،  میرزا ابوالقاسم به امر فتحعلی شاه به جانشینی 
پدر با تمام امتیازات او نائل آمد و لقب سید الوزرا و قائم مقام یافت و به وزارت نایب السلطنه ولیعهد 

ایران رسید. 
 چندی نگذشت که فتحعلی شاه در جمادی االخر سال 1250 هجری قمری درگذشت. این خبر 
به آذربایجان رسید و محمد شاه قصد عزیمت به پایتخت کرد. اما با این همه خدمت به صدارت محمدشاه 
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دیری نپایید که سخت گیری های او و سعایت حاسدان و به خصوص فتنه انگیزی های بیگانگان،  عاقبت 
شاه را به وی بدگمان کرد و در سال دوم سلطنت خود دستور داد او را در باغ نگارستان،  محّل ییالقی 
خانوادهٔ  سلطنتی،  زندانی و پس از چند روز خفه کردند. و بدین ترتیب،  به زندگانی مردی که از بزرگان 

ایران و از نویسندگان صاحب سبک و شیوا قلم آن زمان بود،  پایان داده شد.
 مجموعهٔ  رساالت و منشآت قائم مقام که حاوی چند رساله و نامه های دوستانه و عهدنامه ها و 

وقف نامه هاست در تهران چاپ شده است.
برخی از ویژگی های منشآت قائم مقام:

1ــ شیرینی بیان و عذوبت الفاظ 
2ــ کوتاهی جمله ها و ایجاز

3ــ حذف زواید القاب و تعریف های خسته کننده 
4ــ صراحت لهجه و ترک استعاره و کنایه و پرهیز از تشبیب های خسته کننده 

5ــ ظرایف و لطیفه پردازی به پیروی از مختصات گلستان سعدی
6ــ دقت در حسن تلفیق سجع های زیبا به شیوهٔ  خاص سعدی  

7ــ آهنگین بودن عبارت ها مانند گلستان سعدی
دیگر آثار قائم مقام: کتاب جالیر نامه،  مثنوی فکاهی و انتقادی است که قائم مقام آن را به 

نام جالیر )غالم خود( به نظم درآورده و ضمن دیوانش چاپ شده است. 

              بیشتر بدانیم

الف( روش ایفای نقش 
1ــ نخست دانش آموزان کالس را گروه بندی می کنیم و معلّم به عنوان کارگردان نمایش،  نقش 
هر یک از دانش آموزان را مشخص می کند تا به طور داوطلب یا انتخابی در این فّعالیت شرکت کنند.

 2ــ معلّم دانش آموزان را برای ایفای نقش های »قائم مقام، پدربزرگ، مرد خارجی،  امیرکبیر،  
استاد،  محمد و اسحاق« آماده می کند. 

3ــ دانش آموزان با هدایت معلّم به ایفای نقش خود می پردازند.
»در صورت امکان، از لباس ها و وسایل مناسب استفاده گردد تا نمایش جذاب تر شود«.
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 پس از اجرای نمایش، متن درس توّسط دانش  آموزان خوانده می شود. معلّم سؤاالتی را که از 
قبل تهیه کرده،  در اختیار هر گروه قرار می دهد تا متوّجه شود که دانش آموزان پیام و اهداف درس را 
درک کرده  اند و دانش  آموزان می توانند نمونه های دیگری از زندگی روزمره را در این مورد ارائه دهند.

به دانش آموزان پس از بررسی و تحقیق، کتاب معرفی شود.
ب( روش قضاوت عملکرد

 نخست دانش آموزان را در صورت لزوم در گروه های جدیدی تقسیم بندی می کنیم یا با همان 
ترکیب کارمان را شروع می کنیم.

 1ــ از دانش آموزان می خواهیم مختصری از شرح حال خود را بنویسند.
 2ــ سپس هر گروه، کار هر فرد را با دیگری و با معیارهای فرا گرفته مقایسه می کند و هر فرد 

انتقادهایی را که به کارش گرفته شده است، فرا می  گیرد.
 3ــ پس از بیان نظرهای مختلف توسط گروه ها،  معلّم معیارهای علمی را ارائه می دهد.

 4ــ دانش آموزان عملکرد خود را با توّجه به معیارهای علمی، مورد قضاوت و ارزیابی قرار 
می دهند.

وسایل کمک آموزشی
1ــ استفاده از عکس و تصاویر مربوط به بزرگانی چون قائم مقام و امیرکبیر، و نمونه  هایی از 

آثار و خّط قائم مقام
2ــ استفاده از فیلم های مستند و داستانی در مورد زندگانی بزرگانی چون امیرکبیر و قائم مقام

3ــ استفاده از کتاب هایی در مورد زندگانی بزرگان
4ــ استفاده از پایگاه های اطالع رسانی و لوح های فشرده
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           اهداف آموزشی 

ــ ایجاد نگرش مثبت نسبت به مطالعهٔ  تاریخ و سرگذشت بزرگان )باور(
ــ آشنایی بیشتر با سّید جمال الّدین و نقش او در بیداری ملل مسلمان )علم(
ــ آشنایی بیشتر با شخصیت معنوی میرزای شیرازی و نفوذ کالم او )علم(

ــ خوانش صحیح متن درس با توجه به لحن مناسب )عمل(
ــ تقویت کاربست آموزه های محتوایی متن درس در فّعالیت های نوشتاری، گفتاری و رفتاری 

فراگیران )عمل(
 ــ آشنایی با یکی از آرایه های بدیعی )جناس( )علم(

 ــ تقویت کاربست واژگان جدید در حوزٔه مهارت های امالیی و نگارشی )عمل(
ــ درک و دریافت آموزه های متن و نقد و تحلیل آنها )تفکر(

قلم سحرآمیزدرس دهم
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      روش تدریس پیشنهادی 

ــ ایفای نقش
ــ روش تدریس اعضای تیم

ــ بحث گروهی و...

             درنگی در متن

این درس دو بخش دارد که لحن غالب آن، روایی و توصیفی است و نویسنده در آن به بیان 
که  مناسبی  به شیؤه  است  متن ها الزم  این گونه  می کند.خوانش  اشاره  زمین  ایران  تاریخی  واقعٔه  دو 
لحن متن القا می کند، انجام شود تا تأثیرگذاری آن بیشتر گردد. پیشنهاد می شود این متن توسط معلّم 
خوانده شود و در پایان خوانش، به بیان ویژگی های آن به شیوهٔ پرسش و پاسخ یا بحث گروهی همگام 

با دانش آموزان بپردازد.
در متن نخستین، شعر حافظ به »هبوط« انسان اشاره دارد و از آرایه هایی نظیر: جناس، تکرار 
»هدهد«  باعث خیر است،  که  نفحات رحمانی است  در شعر حافظ »صبا«  برده است.  بهره  تشبیه  و 
پرندٔه معروف یا شانه به سر، همان مرغ سلیمان است که در ادب عرفانی کنایه و رمزی است از سیر و 
 سلوک، »سبا« کنایه از جهان ماّدی و خاکدان نیز کنایه از جهان خاکی است. )بیان مطالب اخیر برای 

دانش آموزان ضروری نیست.(
به کسب علم و دانش«  پایان جان«، »تشویق  تا  از میهن  مانند »دفاع  آموزه هایی  به  این متن ها 

»مبارزه با استعمار« و...اشاره دارد. 

        فّعالیت های نوشتاری

در فّعالیت های نوشتاری به اهداف زیر توجه کنیم:
تمرین یکم 

ــ بازخوانی متن 
ــ تقویت مهارت شناخت برخی از واژگان در حوزهٔ گفتار ونوشتار وتفاوت آنها 
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تمرین دوم 
ــ شناخت گروه های اسمی 

ــ شناخت بیشتر هستهٔ  گروه و وابسته های آن 
ــ تقویت مهارت در شناخت اجزای تشکیل دهندٔه جمله 

تمرین سوم 
ــ آشنایی بیشتر با زیبا شناسی کالم

ــ آشنایی بیشتر با آرایه های جناس در جمله و بیت
ــ تقویت مهارت در شناخت واژگان در حوزٔه آوایی 

اسماء جالله،  نهادن  و حرمت  بزرگداشت  بر  تأکیدی  این حکایت،  اصلی  پیام   
از سنن دیرپای  الهی است که خود یکی  نعمات  و  ائمه علیهم الّسالم  پیامبران،  نام های 

فرهنگ و ادب و تمّدن ایران و اسالم است.
این حکایت برگرفته از رسالٔه ُقشیریه است.

نام خوش بوحکایت
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      اهداف آموزشی 

ــ آشنایی با ادیب الممالک فراهانی )علم(
ــ آشنایی با واژگان و ترکیب های جدید فارسی به کار رفته در متن درس )علم(

ــ تقویت مهارت خوانش صحیح متن درس با لحن های مناسب )عمل(
ــ تقویت عالقه به سرزمین ایران و زادگاه خویش )باور(

ــ پرورش روحیٔه میهن دوستی و تالش در راه آبادانی آن )اخالق(
ــ کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزٔه فّعالیت های نوشتار، گفتار و رفتار )عمل(

ــ آشنایی بیشتر با وابسته های اسم )صفت اشاره، صفت شمارشی( )علم(
ــ تقویت کاربست واژگان جدید در حوزٔه مهارت های امالیی و نگارشی )عمل(

ــ درک دریافت آموزه ها و پیام های متن )تفکر(
 

     روش تدریس پیشنهادی 

ــ روش تدریس کارآیی گروه 
ــ روش تدریس اعضای گروه

ــ پرسش و پاسخ 
ــ بحث گروهی و...

پرچم داراندرس یازدهم
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          درنگی در متن

متن این درس ترکیبی از نظم و نثر است که بخش پایانی آن )شعر ادیب( جهت تثبیت محتوا با بخش 
نثر پیوند خورده است. لحن مناسبی که برای خوانش این درس پیشنهاد می شود ترکیبی از لحن روایی و 

حماسی است که اثر بخشی مضمون »عشق و عالقه به میهن)حّب الوطن(« را کاراتر می سازد.
آموزه هایی  و  است  حاضر  عصر  در  معیار  نوشتاری  زبان  ویژگی های  دارای  درس،  این  نثر 
همچون »دفاع از میهن در برابر دشمن«، »تهییج و تشویق نوجوانان برای افتخار آفرینی و سربلندی 

ایران زمین«، »تعظیم شهدا« و...را به همراه دارد. 
شعر پایانی این درس نیز از اشعار دورٔه بازگشت و با ویژگی های سبک عراقی و همراه با مضمون 

»وطنی« است.
مفهوم بیت چهارم این شعر بدین گونه است: اگر انسان این هفت نشان مهر و عالقه را نسبت به 

میهن نداشته باشد، از اهریمن پست تر و فروتر است.

     فّعالیت های نوشتاری

در فّعالیت های نوشتاری به اهداف زیر توجه کنیم:
تمرین یکم

ــ باز خوانی متن درس
ــ تقویت مهارت در شناخت روابط واژگانی 

ــ تقویت مهارت نوشتاری واژگان 
تمرین دوم 

ــ شناخت بیشتر هستهٔ  گروه 
ــ شناخت بیشتر وابسته های گروه اسمی

ــ تجزیٔه جمله به اجزای سازندٔه آن 
ــ شناخت بیشتر نقش واژگان در جمله
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تمرین سوم 
ــ تقویت مهارت در شناخت تشبیه 

ــ تقویت مهارت در شناخت اجزای سازندٔه تشبیه 
ــ تقویت مهارت در زیبا شناسی سخن 

     اطالعات تکمیلی

ادیب الممالک فراهانی: میرزا محمد صادق امیری متخلص به »محیط« است. لقبش ابتدا 
»امیر الّشعرا« بود و بعد به ادیب الممالک مشهور شد. والدتش به نوشتٔه خود، روز پنج شنبه 14 محرم 

سال 1277 هجری قمری در روستای گازران از توابع اراک اتفاق افتاد.
از  بسیاری  سردبیری  و  است  مشروطیت  دورٔه  بنام  روزنامه نگاران  و  شاعران  از  یکی  وی 
قصیده سرایی،   به خصوص  غزل(،  جز  شعر)به  انواع  در  داشت.او  عهده  بر  را  دوره  آن  روزنامه های 
بسیار توانا بود.در شیؤه سخن سرایی پیرو استادان قدیم و در دورٔه تجدید حیات ادبی هم طراز قاآنی و 

سروش است. 
زندگی ادبی ادیب الممالک را می توان به دو دوره تقسیم کرد: نخست از آغاز شاعری تا سال های 

پیش از جنبش مشروطیت و دیگر از سال های نزدیک به اوج گیری نهضت مشروطه تا پایان عمر.
ادیب در سال 1355 هجری قمری به علت سکته در سن 58 سالگی در تهران درگذشت.
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ه.ش.  سال 1338  در  )آذرباد(  هراتی  قنبر  سلمان  هراتی:  سلمان 
وجود  عرصٔه  به  پا  مذهبی  خانواده ای  در  تنکابن  »مزردشت«  روستای  در 
نهاد. دورٔه ابتدایی را در روستا گذراند و از همان ابتدای جوانی، به دلیل 
فقر مادی، به شاگردی می پرداخت یا با چوپانان محلی )گالش ها( به چوپانی 
می رفت و از همین رهگذر با ترانه های محلی آشنایی پیدا کرد.از سال 1352 
به نوشتن روی آورد و سرودن شعر را آغاز کرد. فوق دیپلمش را در سال 
1362 در رشته هنر گرفت و سپس به کار تدریس هنر در یکی از روستاهای 

تنکابن مشغول شد. 
سلمان با شعر ارزشی انقالب، پیوندی ناگسستنی داشت، صمیمیت، 
سادگی و بی پیرایگی در اشعارش موج می زند.از سلمان هراتی سه مجموعه 
خانٔه  به  »دری  و  سبز«  آسمان  »از  ستاره«،  آن  تا  ستاره  این  »از  نام های  به 
خورشید« به چاپ رسیده است. سلمان در ششم آبان ماه 1365 در راِه رفتن 

به مدرسه بر اثر تصادف، جان باخت.
سنگ  بر  زیر  بیت  و  شده  واقع  تنکابن  شهر  حوالی  در  وی  آرامگاه 

مزارش نوشته شده است:
»آه از پاییز سرد، ای کاش من        از تو باغی در بهاران داشتم«

ای وطن من شعر خوانی
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درس دوازدهم : شیرِ حق
ـ حکایت : ان شاء اهلل 

درس سیزدهم : ادبیات انقالب
درس چهاردهم : یاد حسین )ع(

ـ روان خوانی : شوق آموختن

اسالم و انقالب اسالمی
فصل پنجم



120

       اهداف آموزشی

ــ آشنایی بیشتر با شخصیت واالی امام علی)ع(، )علم(
ــ تفکر بیشتر دربارهٔ جهاد در راه خدا و جهاد با نفس )تفکر(

ــ آشنایی بیشتر با مولوی و کتاب مثنوی معنوی )علم(
ــ تقویت عالقه نسبت به رفتارهای پیشوایان دینی )ایمان(

ــ تقویت خوانش متن با لحن مناسب )عمل(
ــ تقویت کاربست آموزه های متن درس در مهارت های گفتاری،نوشتاری و رفتاری )عمل(

ــ آشنایی با وابسته های اسم)صفت پرسشی،صفت تعجبی(،)علم(
ــ تقویت کاربست واژگان جدید در حوزٔه مهارت های امالیی و نگارشی )عمل(

   روش های پیشنهادی تدریس

ــ روش روشن سازی طرز تلقی 
ــ روش بارش مغزی

ــ روش قضاوت عملکرد
ــ روش کارایی گروه و...

شیِر حقدرس دوازدهم
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             درنگی در متن

این درس با ترکیبی از لحن های تعلیمی، توصیفی و خرده لحن های دیگر خوانده می شود. بیت 
اّول با لحن تعلیمی، بیت های دوم تا پنجم با لحن توصیفی، بیت های ششم، هفتم و هشتم با خرده لحن های 

ویژٔه جمله های خبری و پرسشی، و بیت های پایانی دوباره با لحن تعلیمی خوانده می شوند.
در سبک خراسانی  می آید؛  به چشم  آوایی سبک خراسانی  مختصات  از  یکی  هشتم  بیت  در 
افزودن حرفی به کلمه یا حذف حرفی از کلمه، زیادتر از سبک عراقی به چشم می خورد و مولوی از 

این ویژگی سبک خراسانی برای رعایت قافیه در شعر خود بهره برده است:
                   شیر حقم نیستم شیر هوا               فعل من بر دین من باشد گوا

از مختصات ادبی این شعر می توان به استعاره )شیر حق(، کنایه )تیغ افراشتن، تیغ نهان کردن(، 
تکرار و تشبیه )باد خشم و باد شهوت، باد آز( و... اشاره کرد.

مضمون و پیام مهم این شعر »اخالص عمل برای خداوند« است که امام علی)ع( آن را به عنوان 
یکی از آموزه های اخالقی خود برای پیروان حقیقی خویش به یادگار نهاده است. 

     فّعالیت های نوشتاری 

در فّعالیت های نوشتاری به اهداف ذیل توجه کنیم:
تمرین یکم 

ــ شناخت بیشتر واژگان هم خانواده
ــ آشنایی بیشتر با حروف اصلی واژگان هم خانواده

تمرین دوم 
ــ آشنایی بیشتر با معادل های واژگان در زبان فارسی و عربی 

ــ تقویت مهارت در شناخت تشبیه و ارکان آن 
ــ تقویت مهارت در شناخت یکی از فنون زیبا شناختی کالم 

تمرین سوم 
ــ تقویت مهارت در شناخت هستٔه گروه اسمی

ــ تقویت مهارت در شناخت وابسته های پیشین و پسین گروه اسمی 
ــ تجزیه گروه اسمی به اجزای سازندٔه آن
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            اطالعات تکمیلی

مثنوی  بلخی.محتویات  جالل الدین  موالنا  سرودٔه  منظوم  است  کتابی  مولوی:  مثنوی 
حکایت های مسلسل منظومی است که موالنا با بیان آنها نتایج دینی و عرفانی گرفته و حقایق معنوی را 
به زبان ساده و از راه تمثیل بیان کرده است و بسیاری از آیات قرآن و اخبار و احادیث را به سبک عرفا 
شرح می کند. مثنوی در 26 هزار بیت و در شش دفتر به بحر »رمل« سروده شده است.تاریخ آغاز آن 

به درستی معلوم نیست، اما در سال 660 )ه.ق( پایان یافته است.
انتخاب شده  اّول مثنوی مولوی  از دفتر  امیرالمٔومنین«  انداختن خصم در روی  واقعٔه »خدو 
آمده است.حضرت  آن  از  بخشی  تنها  کتاب  در  که  بیت سروده  را در 124  واقعه  این  است.مولوی 
علی )ع( به جوانمردی، شجاعت، علم، حلم و...مشهور است و این سخن دربارٔه ایشان آمده است: 

»ال فتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار«.
ایشان اعطا  به  بود.این شمشیر را حضرت محمد)ص(  نام شمشیر حضرت علی)ع( ذوالفقار 
فرموده بودند.وجه تسمیٔه این شمشیر در فرهنگ نفیسی چنین آمده است:در میان درازای این شمشیر 

حلقه هایی مانند مهره های پشت قرار داشت و به همین سبب »ذوالفقار« نامیده شده است.
از دیگر ابیات مشهور این حکایت، بیت زیر است: )اشاره به حدیث: ما رمیَت اذ رمیت، ولکن اللّٰه َرمی(

               ما َرَمیَت ِاذ َرَمیُتم در ِحراب     من چو تیغم، وان زننده آفتاب 
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کتاب » َروح االرواح فی شرح اسماءالملک الفّتاح « که قبل از سال 500 هجری تألیف شده، 
اثر  قدیمی ترین  که  کتاب  فارسی است.این  نثر  آثار کهن  گیراترین و خواندنی ترین  از شیواترین،  یکی 
مستقل فارسی در شرح »اسماء ُحسنٰی« است، عالوه بر تفسیر و تأویل عرفانی آیات قرآنی، یکی از منابع 
موثق در خصوص احادیث قدسی و نبوی و اقوال مشایخ طریقت است.در این اثر،  همچنین اشعار 
بسیاری از شاعران فارسی زبان و از جمله خود مؤلف آمده که از نظر تحقیق در تاریخ ادبیات فارسی 

حائز اهّمیت است.
بزرگ »سمعانی«  از عالمان و سخنوران خاندان  نویسندٔه کتاب،  الدین احمد َسمعانی،  شهاب 
است که در نیمٔه دوم قرن پنجم و نیمٔه اّول قرن ششم هجری در خراسان می زیسته و در علوم فقهی و 

عرفان از بزرگان زمان خود بوده است.
بیان »ان شاءاللّٰه« در آغاز یا پایان هر قصد و نّیت از شاخصه های فرهنگی مسلمانان است که همه چیز 
را تحت ارادهٔ خداوند بزرگ می دانند و با بیان این عبارت، انجام امر خود را در جهت خواست خداوند 

انتظار دارند و به ظاهر و موقعیت های مناسب شرایط برای تحقق امر خود بسنده نمی کنند.
استفادٔه به جا و بهنگام این عبارت در هر امری، دقت گویندٔه آن را نسبت به احاطٔه قدرت خداوند 

بر همٔه امور و یاری خواستن از او در انجام مناسب کارها بیان می دارد.

ِإن شٰاءَ اهللحکایت
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         اهداف آموزشی

ــ آشنایی با زمینه های انقالب اسالمی و ادبیات حاکم بر آن )علم(
ــ آشنایی بیشتر با یکی از شیوه های بیانی )کنایه( )علم(

ــ آشنایی با سبک نوشتاری معاصر و توانایی به کار بردن آن در زندگی روزمّره )علم(
ــ تقویت روخوانی و روان خوانی درس با لحن مناسب )عمل(

ــ بهره گیری از زبان به عنوان محمل اندیشه )عمل(
ــ توانایی مقایسهٔ  ادبّیات انقالب اسالمی با قبل از آن )تفکر(

ــ توانایی پاسخ گویی به خودارزیابی درس و فّعالیت های گروهی )عمل(
زمینهٔ   در  و گفت  وگو  بحث  توانایی  و  اسالمی  مقدس جمهوری  نظام  به  ــ عالقه مندی 

انقالب اسالمی )باور(
ــ تقویت کار بست آموزه های محتوایی درس در مهارت های گفتاری، نوشتاری و رفتاری )عمل(

    روش های پیشنهادی تدریس

کارایی گروه ، تدریس اعضای گروه، روشن سازی طرز تلقی 
بارش مغزی، بحث گروهی و تلفیقی 

ادبیات انقالبدرس سیزدهم
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              درنگی در متن

درس سیزدهم )ادبیات انقالب( از یک عنوان اصلی و یک عنوان فرعی که در راستای پیام 
و مضمون عنوان اصلی است؛ شکل گرفته است. جمله های این درس جمله های خبری هستند و 
در جهت آگاهی دادن به مخاطب نوجوان به کار رفته اند و با این ویژگی الزم است از لحن تعلیمی 

مناسب برای خوانش متن بهره گرفت.
عنوان بخش دوم درس، از نوع ترکیب های قابل توجه است: )ادبیات انقالب، انقالب ادبیات(؛ زیرا 
با جا به جا کردن یک ترکیب، دنیای معانی آنها نیز تغییر می کند. این نگاه به واژگان می تواند آموزهٔ مناسبی 

برای نوعی دیگر نگریستن، به فراگیر باشد.
جامعٔه  تحوالت  مانند:  آموزه هایی  و  است  آموختگان  ادب  نوشتاری  فارسی  زبان  متن،  زبان 
معاصر، نقش رهبری در جامعه، وحدت ملی، زبان و ادبیات و نقش آنها در بنیاد های جامعه و... را در 

خود دارد. 

          فّعالیت های نوشتاری

در فّعالیت های نوشتاری به هدف های زیر توجه کنیم:
تمرین یکم

ــ باز خوانی متن درس 
ــ تقویت مهارت در شناخت ترکیب های وصفی و اضافی در متن 

ــ  شناخت بیشتر ترکیب اضافی و وصفی و تفاوت آنها 
تمرین دوم 

ــ شناخت بیشتر واژگان مفرد و جمع 
ــ شناخت بیشتر جمع مکّسر در زبان فارسی 

ــ تقویت مهارت جمع بستن واژگان با نشانه های جمع فارسی 
تمرین چهارم 

ــ تقویت مهارت شناخت کنایه در متن 
ــ شناخت بیشتر معانی ثانوی کنایه 
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     اطالعات تکمیلی

آشنایی با منبع درس: این درس از کتاب »درآمدی بر ادبّیات داستانی پس از پیروزی انقالب 
اسالمی« تألیف دکتر اکبری ِشلدره، چاپ انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، انتخاب شده است. 
درس حاضر از فصل اّول بخش سوم کتاب، یعنی از صفحهٔ  112 به بعد با اندکی تلخیص، به فراخور 

دانش آموزان دورٔه اّول متوسطه تدوین شده است.
 نویسنده سیر ادبّیات داستانی ایران را در سه دورٔه تاریخی زیر بررسی می نماید: 

1ــ دورهٔ نخست: از مشروطه تا سال 1300 شمسی
2ــ دورهٔ دوم: از سال 1300 تا 1357 شمسی

3ــ دورهٔ سوم: از سال 1357 شمسی آغاز انقالب اسالمی تا سال 1377 شمسی. 

زبان و تفّکر
 سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که ما چگونه می اندیشیم و برای بیان اندیشه های 
خود چگونه از زبان استفاده می کنیم. به بیان دیگر، رابطٔه فرایندهای ذهنی تفّکر و فرایندهای ذهنی زبان 

چگونه است ؟ آیا بدون زبان نیز تفّکرکردن امکان پذیر است؟ 
 از زمانی که افالطون گفت: »تفّکر حرف زدن روح با خودش است«، و تلویحاً گفت این هر دو 
یکی هستند، فالسفه و روان شناسان دربارٔه رابطهٔ  زبان و تفّکر به بحث پرداخته اند. یکی از مشکالت 
دست و پاگیر در این میان این است که،  همه احساس می کنیم، می دانیم تفّکر چیست و این واژه به چه 
نوع فّعالیت ذهنی اطالق می شود، اّما تعریف علمی آن، کار بسیار دشواری است. شاید تعریف تفّکر 

همان قدر مشکل باشد که تعریف ذهن. 
به تفّکر اختصاص داده  یا مبحث خاّصی  در اکثر کتاب های درسی روان شناسی امروز فصل 
شده است و معموالً در مبحث حّل مسئله از آن سخن به میان می  آید. کسانی که معتقدند تفّکر بدون 
زبان امکان دارد، استدالل می کنند اگر ماهیت تفّکر از نوع حّل مسئله باشد، در این صورت بسیاری 
از حیوانات دیگر نیز که فاقد زبان به معنای انسانی آن هستند، فکر می کنند. دلیل دیگری در تأیید اینکه 
مفاهیم می توانند بدون دخالت زبان شکل بگیرند، وجود کروالل هاست.کسانی که کر مادرزاد باشند، 
الل نیز خواهند بود. از آنجا که آنان گفتار اطرافیان خود را هیچ گاه نمی شنوند، زبان نیز در آنها شکل 
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نمی گیرد. با این همه، ما می بینیم که کر و الل ها ــ حتی آنهایی که از رفتن به مدارس خاص و یاد گرفتن 
زبان محروم بوده اند ــ دارای مفاهیم ذهنی هستند و آنها را به کمک اشاراتی که گاه فقط اطرافیان 
نزدیک آنها می فهمند، بیان می کنند؛ ولی این فقط یک طرف سّکه است. بر فرض یک نوعی تفّکر بدون 
زبان امکان داشته باشد، این بدان معنا نیست که در افراد سالم که زبانی را در کودکی به طور عادی 
فرا می گیرند، زبان و تفّکر دو پدیدهٔ  جداگانه و مستقل از یکدیگر باشند. زبان و تفّکر در واقع آن چنان 
سخت به هم جوش می خورند که گاه ما یکی را با دیگری اشتباه می کنیم. به عنوان مثال، اغلب یکی از 
عالئم بارز اسکیزوفرنی را درهم ریختن و آشفته شدن نظام زبان می دانند، ولی آیا این نظام زبان است که 
در هم ریخته می شود، یا نظام منطقی تفّکر؟ با توّجه به سایر عالئم اسکیزوفرنی بایدگفت این، نظام منطقی 
تفّکر است که در هم می ریزد و آنچه به صورت آشفتگی زبان مشاهده می شود، در واقع بازتاب آشفتگی 
تفّکر است. در اغلب بیماران زبان پریش،گاهی عکس این حالت بروز می کند و نابسامان شدن سازمان 
زبان منجر به اختالالتی درتفّکر و شناخت بیمار می گردد. بسیاری از ما وقتی به محتوای اندیشه های 
خود به درستی واقف می شویم که آنها را روی کاغذ بیاوریم و مرور کنیم. این خود دلیل دیگری است 
که تفکر و زبان ما به هم جوش خورده اند. ما در اینجا نمی خواهیم چیزی را ثابت کنیم، منظور فقط 

جلب توّجه به نوع مشکالتی است که یافتن رابطهٔ  زبان و تفکر با آن رو به رو است.
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نمونۀ پیشنهادی طرح درس 

ات
خص

دورٔه تحصیلی:طرح درس شماره:مش
متوسطه اّول

مادٔه درسی:
فارسی

مدت جلسه:
تاریخ اجرا:70 دقیقه

پایٔه تحصیلی:تعداد دانش آموزان:
هشتم

موضوع درس:
نام آموزشگاه:نام دبیر:ادبیات انقالب

لی
ف ک

هدا
1ــ آشنایی با ادبّیات انقالب و تأثیر آن بر ادبّیات داستانی در قالب درسی به نثر نوشتاری معاصرا

2ــ شناخت ویژگی های ارزشی ادبیات انقالب 
3ــ آشنایی با زبان به عنوان محمل افکار و اندیشٔه گوینده یا نویسنده

4ــ آشنایی بیشتر با یکی از شیوه های ادای معنای واحد )کنایه(

ئی
جز

ی 
ف ها

هد

دانش آموز باید:
1ــ درس را روخوانی و روان خوانی کند.

2ــ واژه های تازه ٔ درس را پیدا کند و معانی آن ها را تشخیص دهد.
3ــ ویژگی های انقالب اسالمی را بیان کند.

4ــ تأثیر انقالب اسالمی را در ادبّیات، به خصوص ادبّیات داستانی توضیح دهد. 
5ــ در مورد انقالب مطلب بنویسد.

6ــ بتواند به خود ارزیابی ها پاسخ دهد.
7ــ از متن درس چند سؤال پیدا کند و پاسخ آن ها را بدهد.

8 ــ ویژگی  های جمله های کنایی را بیان کند.
9ــ کنایه را در متن های مختلف تشخیص دهد.

10ــ فرق زبان و ادبّیات را در عین درهم تنیدگی بداند و برای آن ها مثال هایی بیاورد. 
11ــ به ادبّیات و نوشته های زیبای ادبی عالقه نشان دهد.

12ــ بتواند به تمرین های بخش فّعالیت های نوشتاری پاسخ دهد.
13ــ به انقالب اسالمی و آثار و نتایج آن عالقه مند شود.

و  تهیه  مناسبی  نیز طرح درس  دیگر  برای درس های  نمونه،  این  براساس  ٭ همکاران محترم می توانند 
تدوین نمایند.

مفاهیم
و واژگان 

کلیدی

انقالب اسالمی، تولّدی دیگر، تاریخ معاصر، ویژگی  های انقالب، زبان، ادبّیات، ادبّیات داستانی، تأثیر 
انقالب بر ادبّیات داستانی، ایثار، استقالل، آزادی، شهادت، زبان محمل اندیشه و... 
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روش 
تدریس

تلفیقی از روش های کارایی تیم، پرسش و پاسخ، سخنرانی، بارش مغزی و تدریس اعضای تیم و 
روشن سازی طرز تلقی و...

ش
چین

 و 
هی

ن د
زما

سا

هنگام اجرای روش تدریس بارش مغزی و سخنرانی، دانش آموزان به صورت U شکل می نشینند و 
در هنگام اجرای روش کار ایی تیم یا تدریس اعضای تیم، دانش آموزان به صورت گروه های چهار یا 

پنج نفری دور میز مشترک به صورت روبه رو می نشینند.
                                         تابلوی کالس                              تابلوی کالس

                              U شکل                شکل گروهی

شی
وز

 آم
انۀ

صلیرس
ا

مطالب درس پیشین، خودارزیابی ها، نکات زبانی و ادبی، کار گروهی، مطالب قسمت نوشتن

کی
تابلو، ماژیک، کتاب »درآمدی بر ادبّیات داستانی پس از پیروزی انقالب اسالمی«، تصاویری کم

از انقالب به صورت power point و... 

زی
سا

یزه 
انگ

ط و
تبا

 ار
جاد

تقویت انرژی مثبت دانش آموزان از طریق فّعالیت جمعی به صورت خواندن یکی از سرودهای انقالبی ای
یا پخش سرود از طریق نوار صوتی، پرسش های مناسب از انقالب، توجه به ایجاد ارتباط چشمی در 
تا ارتباط عاطفی مطلوبی  بدو ورود به کالس، پرسش از چند دانش آموز که دارای مشکالتی بودند 

برقرار شود.
ــ می توان یکی از موضوعات روزمّره در ارتباط با انقالب را رشتهٔ  کالم قرار داد و در مورد آن صحبت 

کرد و نتیجهٔ  آن را به درس ربط داد. 

دی
رو

ی و
شیاب

رز
1ــ یک جمله یا عبارت کنایی را بیان کنید.ا

2ــ جملٔه زیبایی در مورد ادبّیات بنویسید.
3ــ یک جملهٔ  زبانی بنویسید و سپس آن را به جملٔه ادبی تبدیل کنید.

این پرسش ها برای تعیین نقطٔه آغاز تدریس و ارزشیابی از آموخته های پیشین مطرح 
می شود.
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بی
شیا

رز
ا

ین
غاز

ی آ
شیاب

رز
زیا

سا
ده 

آما

برای  آماده  ساختن  دانش آموزان  برای  جدید  درس  با  ارتباط  در  سؤال  هایی  طرح 
پذیرش درس جدید؛ مثال:

1ــ چند مورد از دستاوردهای انقالب اسالمی ایران را بیان کنید.
2ــ انقالب اسالمی ایران و ادبّیات آن، چه ویژگی هایی دارد؟

3ــ مقصود از »ادبّیات« چیست؟
4ــ با یادآوری انقالب اسالمی چه واژه هایی در ذهن شما تداعی می شود؟ چند 

مورد نام ببرید.

ون
زم

ش آ
پی

ایران نشد.  با پیروزی انقالب اسالمی هیچ واژٔه جدیدی وارد عرصٔه ادبّیات  1ــ 
ص  غ 

2ــ ادبّیات بیان حال یک جامعه است.                                      ص  غ 
3ــ کدام گزینه از ویژگی های انقالب اسالمی ایران است؟ 

الف( خدا محوری و دین باوری                ب( رهبری بر پایهٔ  اصل والیت فقیه  
پ( حضور یکپارچه و همه جانبهٔ  مردم       ت( تمام موارد 

نی
کوی

ی ت
شیاب

رز
ا

همراه با ارائٔه مطالب جدید پرسش هایی طرح می شود که میزان یادگیری دانش آموزان را نشان 
دهد و همراه با آموزش و یادگیری، مشکالت آنان را برطرف نماید؛ از جمله:
1ــ انقالب اسالمی در چه تاریخی و به دنبال چه رویدادی به پیروزی رسید؟

2ــ ویژگی های انقالب اسالمی ایران چیست؟
3ــ انقالب اسالمی ایران در عرصٔه ادبّیات چه تأثیری داشت؟

4ــ چند تن از آزاد اندیشانی که در راه صالح و سعادت جامعه، جان خود را نثار کردند، نام 
ببرید.

5ــ »زبان معیار« را توضیح دهید.
6ــ انقالب اسالمی ایران چگونه درهای تازه ای به روی مردم گشود؟

7ــ عبارت »ادبّیات انقالب آیینٔه انقالب است« را توضیح دهید.

بی
شیا

رز
ا

می
راک

یا ت
لی 

کمی
ی ت

شیاب
رز

ا

ون
زم

س آ
پ

همان سؤاالت پیش آزمون است که مجددًا در این مرحله ارائه می شوند.

نی
پایا

1ــ ویژگی  های انقالب اسالمی را که در این درس آمده است، توضیح دهید.
2ــ پیام این درس را در دو سطر بنویسید.

3ــ عبارت: »ادبّیات انقالب، انقالب ادبّیات« را توضیح دهید.
4ــ تأثیرات انقالب در عرصٔه ادبّیات را چگونه ارزیابی می کنید؟

5ــ واژه های ادبّیات انقالب از چه آیینی نشئت گرفته اند؟
6ــ »زبان فکر« یا »زبان، محمل ادبّیات« را شرح دهید.
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ابتدا جمع بندی مطالب با استفاده از روش کارایی گروه
نخست به سؤال های زیر به صورت فردی پاسخ دهید. سپس در گروه خود، جواب ها را یکسان 

کنید، سپس نمایندهٔ هر گروه روی تخته کالس و در جدول پاسخ نامه بنویسد.
1ــ چرا نظام 2500 سالٔه شاهنشاهی از تاریخ محو شد؟ به خاطر:

الف( خفقان          ب( استبداد            پ( تباهی                    ت( تمام گزینه ها 
2ــ بهترین راه برای آشنایی با اندیشه های هر جامعه چیست؟

الف( مطالعٔه ادبیات آن جامعه                  ب( یادگیری زبان آن جامعه           
پ( بهره گیری از تعالیم فرهنگی               ت( توجه به عامل انسجام فرهنگی 

3ــ کدام گزینه در مورد زبان صحیح است؟
الف( ابزار پیدایش ادبّیات است              ب( پدیده ای زنده و زایا و نظام مند است 

پ( وسیله ارتباطی بین مردم است           ت( تمام گزینه ها 
4ــ در این درس نقش زبان کدام گزینه است؟

الف( وسیلٔه ارتباط   ب( نمایندٔه فکر و فرهنگ    پ( زبان ادبی    ت( گزینٔه الف و ب 

        گروه
ششمپنجمچهارمسومدوماّولسؤال

1

2

3

4

دی
ع بن

جم

لی
کمی

ی ت
ت ها

ّعالی
ف

فردی:
1ــ پاسخ خودارزیابی درس را بعد از تأمل کافی بیان کنید. )تمرینی ــ خاّلقیتی(

2ــ پاسخ تمرین های فّعالیت های نوشتاری را در جاهای مشخص شده بنویسید. )تمرینی(
3ــ درس دوازدهم )شیر حق( را بخوانید و ارتباط آن را با این درس بیان کنید. )آماده سازی(

گروهی:
گفت و گوی 1 را گروه های 1 و 2و 3 و گفت و گوی 2 را گروه های 4 و 5 و 6 برای جلسٔه 

آینده آماده کنند. )خاّلقیتی، بسطی ــ گسترشی(
عمومی: با توجه به محیط زندگی خود و دیگران یا نوشته ها و کتاب های پس از انقالب، آثار 

تأثیر انقالب در ادبّیات معاصر را بیان کنید. )خاّلقیتی(

س
کال

از 
رج 

 خا
ای

ت ه
ّعالی

ف
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فعالیت های دانش آموزانفعالیت های معّلم

ری
دگی

و یا
هی 

ادد
به ی

ط 
ربو

ی م
ت ها

عالی
صٔه ف

خال

ــ معلّم به وسیلهٔ  مهارت های غیرکالمی با دانش آموزان ارتباط برقرار 
و ایجاد انگیزه می کند و از مطالب سال  های گذشته  می پرسد.

ــ معلّم بّچه ها را گروه بندی می کند.
ــ معلّم به روش کارایی تیم منطبق با مراحل زیر، تدریس را شروع 

می کند:
1ــ گروه بندی تصادفی )2دقیقه(

 15( درس(  متن  )خواندن  گروه  عضو  هر  برای  تکلیف  تعیین  2ــ 
دقیقه(

3ــ دادن سؤال به هر عضو و ارائهٔ  پاسخ به صورت فردی توسط هر 
عضو گروه )5 دقیقه(

جورکردنی،  کامل کردنی،  چهارگزینه ای،  باید  سؤاالت،  نکته: 
صحیح و غلط، بلی و خیر باشند.

4ــ دادن پاسخ گروهی: پاسخ های فردی در گروه مطرح می شوند تا 
به پاسخ های مشترک برسند. )5 دقیقه(

5ــ دادن پاسخ نامه و نمره گذاری فردی و گروهی )5 دقیقه(
6ــ کشیدن جدول: معلّم جدولی طراحی و نمرات گروهی و فردی را 

مقایسه می کند. )8 دقیقه(
7ــ تفسیر نمرات: اگر نمرٔه گروهی از نمرهٔ  فردی بیش تر باشد افراد آن 
گروه به صورت گروهی خوب کار می کنند. اگر نمرهٔ  فردی و گروهی 
مساوی باشد، )گروه خنثی(، گروه بندی تأثیر ندارد و بایستی بعضی از 
اعضای گروه جابه  جا شوند. اگر نمرهٔ  گروهی از نمرهٔ  فردی پایین تر 
باشد، به صورت گروهی نمی توانند کار کنند و باید بعضی از اعضای 

گروه با گروه خنثی جابه  جا شوند. )5 دقیقه(
8ــ نقد کار گروهی: اعضای گروه،  عملکرد و یادگیری خود را مرور 
می کنند و به این نتیجه می رسند که چگونه ممکن است در جلسات 

بعدی عملکرد فردی و گروهی خود را بهبود بخشند. )15 دقیقه(
9ــ ارزیابی پیشرفت تحصیلی: معلّم آزمون دیگری به عمل می آورد. 
این آزمون سطح پیشرفت و آمادگی دانش آموزان را برای یادگیری 

درس های بعدی نشان می دهد. )10 دقیقه(
ــ دبیر مربوطه،  فعالیت های تکمیلی را ارائه می کند.

مؤثّر  ارتباط  معلّم  با  دانش آموزان 
برقرار می کنند و به پرسش های او پاسخ 

می دهند.
ــ دانش آموزان گروه  تشکیل می دهند.
فّعاالنه  خود  گروه  در  دانش آموزان  ــ 
کار می کنند و طبق برنامٔه تدریس معلم با 

او همکاری می کنند.
ــ فّعالّیت های تکمیلی را به دّقت انجام 

می دهند.
ــ در مورد پاسخ به دستورات و اظهار 

نظرات دّقت می کند.
ــ کار اعضاء گروه را به دّقت ارزیابی 

می کند.
ــ در مورد کار و فّعالّیت خود به طور 

واقعی قضاوت می کند.
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سنجش و ارزش یابی
ــ نوع سؤاالت درس باید ادراکی باشد و به توانایی درک و تحلیل متن کمک کند. عالوه بر 

سؤاالت داده شده، می توانیم سؤاالت زیر را هم مدنظر قرار دهیم:
1ــ آن چه در مورد انقالب اسالمی، از این درس دریافتید در دو سطر توضیح دهید.

2ــ زبان و ادبّیات فارسی چه تأثیری در گسترش انقالب اسالمی دارد؟
3ــ عبارت: »ادبّیات انقالب، انقالب ادبّیات« را توضیح دهید.

4ــ قسمت دوم درس را بخوانید و زمینهٔ  فکری نویسنده را در دو سطر بازگو کنید.
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ــ شناخت بیشتر حماسٔه بزرگ کربال و حماسه سازان آن )علم(
ــ تقویت عالقه نسبت به امام حسین)ع(، خاندان و یاران با وفایش )باور(

ــ پرورش زمینه های آگاهی نسبت به ظلم ستیزی و امر به معروف و نهی از منکر )تفکر(
ــ آشنایی با فدایی مازندرانی و کتاب َمقَتل وی )علم(

مناسب  لحن  با  متن  رسای  خوانش  تقویت  ــ 
)عمل(

پیشوایان  رفتارهای  به  نسبت  عالقه  تقویت  ــ 
بزرگ دینی )اخالق(

ــ تقویت کاربست آموزه های محتوای درس در 
فّعالیت های نوشتاری، گفتاری و عملی )عمل(

ــ آشنایی بیشتر با »ردیف« در شعر فارسی )علم(

اهداف آموزشی

یادحسین )ع(درس چهاردهم
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   روش های پیشنهادی تدریس

ــ روش کارایی گروه
ــ روش بحث گروهی

ــ روش واحد کار و…

             درنگی در متن

در این درس به حماسٔه بزرگ عاشورا، امام حسین )ع( و یاران جان بر کف ایشان رو به رو 
هستیم. حال و هوای این قصیدٔه 314 بیتی که تنها بخش کوتاهی از آن در کتاب فارسی آمده است، 
جان مخاطب را از عظمت هولناکی این واقعه تاریخی، متأثر می کند و حسرت و اندوه و افسوس را در 

خوانش او به جا می گذارد.
از کاربرد های قصیده می توان به بیان ستایش، نکوهش، وصف و… اشاره کرد و »فدایی« از این 

قالب برای بیان تأثرات جمعی جامعه به خوبی بهره برده است.
»ردیف« در شعر فارسی سودمندی ها و گرفتاری هایی برای شاعر دارد؛ در این قصیده، فدایی، 
آن چنان بهره ای از ردیف قصیده اش برده است که گویی »تشنگی« تنها عنصر چیره بر عالم و آدم است.

دل،  )تف  کنایه  و  مجاز  دل(،  )دود  مجاز  و  استعاره  به  می توان  شعر  این  ادبی  ویژگی های  از 
دل سوخته(، تشبیه )بحر بال(، تضاد )بزرگ و کوچک( و… اشاره کرد.

        فّعالیت های نوشتاری 

در فّعالیت های نوشتاری به اهداف زیر توجه کنیم:
تمرین یکم

ــ بازخوانی متن درس
ــ آشنایی بیشتر با واژگان و رابطه های معنایی آنها 

ــ تقویت مهارت درست نویسی واژگان
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تمرین دوم
ــ شناخت بیشتر گروه اسمی در جمله یا بیت

ــ شناخت بیشتر هسته و وابسته های اسم
ــ تقویت مهارت در شناخت انواع وابسته های اسم

تمرین سوم
ــ آشنایی بیشتر با جناس

ــ شناخت بیشتر واژگان با مختصات آوایی و نوشتاری مشترک و نزدیک به هم
ــ تقویت مهارت در شناخت یکی از فنون زیباسازی کالم )جناس(

             اطالعات تکمیلی

فدایی مازندرانی: میرزا محمود فدایی، از سخن سرایان و مرثیه پردازان پرتوان و جادو کالم 
روزگار قاجاریه است. او از زبانی شیوا و استوار بهره مند بوده است.

فدایی در حدود سال های 1200 )ه.ق( در روستای »تاَلوک« از منطقٔه دودانگه پَریم، شهرستان 
ساری در استان مازندران، دیده به جهان گشود. تحصیالت اّولیٔه خود را به همان شیؤه سنتی که در 
مکتب خانه های قدیم رایج بود، در مکتب خانه محلی زادگاه خود فراگرفت، سپس برای آموختن علوم 
دینی به شهر ساری و از آنجا به قم رفت. پس از سال ها مشتاقی و مهجوری روی به دیار حبیب خویش 
نهاد و به کربال رفت و پس از سپری کردن چند سال در حال و هوای معنوی این شهر به روستا و زادگاه 

خویش بازگشت.
کتاب ماندگار فدایی مازندرانی »َمقَتل منظوم« نام دارد که شامل بیش از هفت هزار بیت است. 
واژهٔ »مقتل« به معنای قتلگاه یا محل قتل است و در زبان و ادب به نوشته ای گفته می شود که دربارٔه 
رویداد جاودانۡ یاِد شهادت امام حسین )ع( و کربالییان، سامان یافته باشد. عالوه بر این، فدایی اشعاری 
در قالب های مثنوی، مستزاد و قصیده نیز دارد که آمیخته از نوحه های سینه زنی و مراثی نوحه خوانی 
است. یکی از قصیده های بسیار بلند و زیبای او با ردیف »تشنه« است که بخشی از آن را در کتاب 

درسی هشتم مالحظه می کنید. 
وزن شعری این قصیده در بحر »َرَمل« و 314 بیت است و شش بار تجدید مطلع شده و یکی از 

بلندترین قصاید عاشورایی تاریخ ادبیات فارسی به شمار می آید.
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 نکات ضروری و بایستٔه مربوط به روان خوانی ها را پیش از این یادآور شدیم. همکاران محترم 
در این بخش از کتاب، افزون بر اهداف آموزشی و تعلیمی در قلمرو زبان آموزی، شایسته است به حفظ 
ارتباط محتوایی این نوشته با عنوان فصل توّجه کنند و موضوع های زیر را از گروه های دانش آموزی 

بخواهند:
ــ زاویٔه دید

ــ شخصیت / شخصیت ها
ــ لحن

ــ زبان و نوع نثر و نوشته 
ــ درون مایه

ــ حادثه و نقطٔه اوج داستان 

روان خوانی

شوق آموختن
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درس پانزدهم : درس آزاد
ـ حکایت

ـ شعر خوانی / روان خوانی

ادبیات بومی )٢(
فصل آزاد

برای آگاهی از ویژگی های درس آزاد به درس  پنجم همین کتاب مراجعه کنید.
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آزادی ،  پرندۀ   : شانزدهم  درس 
کودکان سنگ 

ـ درس هفدهم : راه خوشبختی
ـ روان خوانی : آن سوی پنجره

ماه
روشنی اش را

در سراسر آسمان
می   پراَکَند

و لّکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد.

تاگور، شاعر هندوستانی

ادبیات جهان
فصل ششم
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        اهداف آموزشی 

ــ آشنایی با نمونه ای از ادبّیات پایداری جهان )علم(
ــ ایجاد نگرش مثبت نسبت به مقاومت و پایداری در برابر بیدادگری )ایمان(

و  فلسطین  مردم  مظلومیت  دربارٔه  تفکر  ــ 
مقاومت آنها )تفکر(

مبهم(،  )صفت  اسم  وابسته های  با  آشنایی  ــ 
)علم(

ــ تقویت کاربست آموزه های محتوایی درس 
در حوزٔه مهارت های گفتاری، نوشتاری و رفتاری 

)عمل(
حوزٔه  در  جدید  واژگان  کاربست  تقویت  ــ 

گسترش مهارت های امالیی و نگارشی )عمل(
انقالبی  ارزش های  به  نسبت  مثبت  نگرش  ــ 

در مهارت های نوشتاری و گفتاری )اخالق(

پرندۀ آزادی، درس شانزدهم
کودکان سنگ



141

      روش تدریس پیشنهادی

ــ الگوی پیش سازمان دهنده
ــ روش کارایی گروه
ــ بحث گروهی و…

                درنگی در متن

در هر متنی ممکن است انواع لحن های خوانش به کار رفته باشد. بنابراین، خواننده متن باید 
دقت کند که هر بند یا جمله را با آهنگ و لحن مناسب همان بند، یا جمله بیان کند. در خوانش درس 

»پرندٔه آزادی« لحن های حماسی، توصیفی و عاطفی به چشم می خورد.
فرشته  محمد  پرنده،  چونان  )محمد  تشبیه  به  می توان  درس  این  ادبی  ویژگی های  از 
یا  استعاره )صیاد سنگدل(، جان بخشی  را خیره کرده اند(،  )دنیا  کنایه  و  بی پناه ، دوزخ آسمان(، مجاز 

استعاره مکنیه )لشکریان خیانت، درنگ کردن تاریخ( و… اشاره کرد. 

فّعالیت های نوشتاری 

در فّعالّیت های نوشتاری به اهداف زیر توجه می کنیم:
تمرین یکم

ــ شناخت گونه ای از فرایند های واجی
تمرین دوم

ــ آشنایی بیشتر با گروه اسمی
ــ تقویت مهارت در شناخت هسته و وابسته گروه های اسمی

تمرین سوم
ــ تقویت تبدیل مهارت درک و دریافت به مهارت نوشتاری
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بیداد  از:  است،عبارت اند  پایداری  ادب  در حوزٔه  که  درس  این  محتوایی  پیام های  از  برخی 
ستمگران نسبت به ستمدیدگان،خیانت و مزدوری ظالمان،تهییج مظلومان علیه بیداد،امید به پیروزی در 

برابر بیدادگران تاریخ و... . 

             اطالعات تکمیلی

محمود درویش در 13 مارس 1941، در دهکده  ای در فلسطین به نام بروه متولّد شد، اسرائیلی ها 
لبنان  به  به همراه خانواده  اش  که مجبور شد  بود  آتش کشیدند. درویش شش ساله  به  را  این دهکده 
پناهنده شود. تحصیالت ابتدایی را در دیراالسد و متوسطه را در کََفر یوسف ادامه داد. سرانجام پس 
از مقاوت های بسیار، این دهکده از دست اسرائیلی  ها خارج شد و هنگامی که اهالی وارد دهکده شدند، 

همه چیز از بین رفته بود.
درویش، بعدها در مبارزات مردم فلسطین شرکت کرد و این زمانی بود که 14 سال بیش تر نداشت. 
 در شهر حیفا به زندان رفت و از آن پس مرتّب گرفتار پلیس بود و مّدت  ها باید خود را هر هفته به پلیس معّرفی

با عنوان »گنجشک های بی بال« منتشر کرد و  می  کرد. نخستین مجموعٔه شعرش را در سال 1960 
با مجموعٔه دومش »برگ های زیتون« جای خود را در شعر فلسطین و جهان عرب باز کرد. وی چند 
سال عضو کمیتٔه اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین بود. درویش هم چنین رئیس اتّحادیٔه نویسندگان 
نام »الکرمل«  به  بنیان گذار یکی از مهم ترین فصل نامه های ادبی و مدرن جهان عرب  فلسطینی بود و 
است. درویش همراه با »ژاک دریدا«، »پی یر بوردیو« و چند تنی دیگر »پارلمان بین المللی نویسندگان« 
را تأسیس کردند. اثر » پروانه« نام مجموعه شعر تازٔه محمود درویش شاعر پر آوازٔه فلسطینی است 
که به تازگی از چاپ بیرون آمده است. این شعر ساخته ای از دفتر تلخ ایّام یک فلسطینی است که با 

اندیشیدن در زندگی و مرگ و خویشتن توأم است.
 کتاب های شعر او به 22 زبان گوناگون ترجمه شده و ترجمه های متعّددی از آثار او به فرانسه و 

انگلیسی و فارسی موجود است. وی 30 کتاب به شعر و 8 دفتر به نثر منتشر کرد.
 او در سال 1970 برای ادامٔه تحصیل به مسکو سفر کرد و پس از مّدتی، به قاهره بازگشت. 
از سال 1970 به بعد، شعر عرب به اوج نوگرایی رسید و شاعران عرب تمام مکتب های شعری مدرن 
بعد حرکت شعری در  به  از سال 1980  و  از غربال صافی زمان گذشت  آزمون ها  این  و  آزمودند  را 

جهان عرب روند آرام، ولی عمیق خود را ادامه داد.
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کشور  این  غرب  در جنوب  اوخرید  دریاچٔه  در ساحل  که  مقدونّیه  بین المللی شعر   جشنوارهٔ  
در جریان است، محمود درویش، شاعر بزرگ فلسطینی را به عنوان شاعر مبدأ در سال 2007 انتخاب 
جایزه  »این  گفت:  جایزه  دریافت  از  پس  درویش  داد.  هدیه  وی  به  را  طالیی«  »اکلیل  جایزهٔ  و  کرد 
سپاسگزاری و قدردانی از ملّت ستم دیده و رنج کشیده و مظلوم فلسطین است که از حقوق شرعی و 

ملّی خود محروم مانده اند«.
محمود درویش بعد از 36 سال به حیفای فلسطین برای حضور در یک همایش ادبی باز    می گردد.
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        اهداف آموزشی

ــ آشنایی با نمونه ای از آثار ادبی جهان )علم(
ــ آشنایی با ترجمه و مترجم )علم(

ــ تقویت شناخت عدم یکسانی اجزای جمله در زبان های مختلف )تفکر(
ــ مهارت درک و فهم تفاوت ها و اشتراکات ادبّیات ایران و جهان )تفکر(

ــ تقویت عالقه نسبت به مطالعه آثار برتر ادبیات جهان در حوزٔه نوجوان )باور(
ــ تقویت کاربست آموزه های درس در حوزٔه مهارت های گفتاری، نوشتاری و رفتاری )عمل(

راه خوشبختیدرس هفدهم
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       روش تدریس پیشنهادی 

 ــ کارایی گروه 
 ــ پرسش و پاسخ 

 ــ بحث گروهی و… 

                درنگی در متن

لحن های مناسبی که نیاز است در این درس به آنها توجه شود عبارت اند از: لحن تعلیمی، روایی 
و توصیفی.

نویسنده در این متن با بهره گیری از تشبیه و تمثیل )بند اّول درس( تصویری از زندگی را به نمایش 
می گذارد که به سادگی در ذهن مخاطبان جان می گیرد. جان بخشی و تضاد )گذشته رفته و آینده نیامده( 
تشبیه )روزگار چون ابر…( تضاد و کنایه )سرد و گرم روزگار( کنایه )حق را پایمال کردن، از دست رفتن( 
و… از ویژگی های ادبی این متن است که به شکل هنرمندانه ای ــ بدون برجسته کردن آنها ــ در بافت متن 
به کار رفته است. از آموزه های اخالقی این متن می توان به: توکل به خداوند، بهره گیری از اندیشه و 

تجربه های بزرگ ترها، صبر و شکیبایی در برابر سختی ها، برنامه ریزی برای زندگی بهتر و… اشاره کرد.

فّعالیت های نوشتاری 

در فّعالیت های نوشتاری به اهداف زیر توجه کنیم:
تمرین یکم

ــ بازخوانی متن درس
ــ تقویت مهارت در شناخت واژگان با نشانٔه انواع تنوین

تمرین سوم
آشنایی بیشتر با شکل جمع )مکسر( و مفرد واژگان عربی در زبان فارسی

تمرین چهارم
ــ تقویت مهارت در درک و دریافت جمله های عربی و انگلیسی
ــ تقویت مهارت در تبدیل جمله های عربی و انگلیسی به فارسی
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 این نوشته با آنکه کوتاه است، اّما نویسنده از عنصر »انتظار« و »تعلیق« )suspence( در این 
داستان به خوبی استفاده کرده است و به همین سبب، خواننده را تا خط پایان با کشش و هیجان به همراه 

می  برد. 
 خوب است در آموزش، دبیران محترم نیز به این مسئله توّجه کنند و دانش آموزان را به ویژه در 

درس نگارش با کاربرد این حالت، آشنا سازند.
البته ایجاد حالت تعلیق و انتظار در فرایند شکل گیری حوادث داستان بستگی به قدرت و توانایی 

نویسنده دارد. 

روان خوانی

آن سوی پنجره
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نیاز  با خداوند راز و  در آن  مناجات از موضوعات ادبی است و ماهیت غنایی دارد. معموالً 
می کند. مناجات و ادعیه در ادبیات فارسی، بیشتر منثور است و مناجات خواجه عبدالله انصاری که با 
نظم همراه است، از غایت اشتهار نیاز به ذکر ندارد. معادل مناجات در ادب فرنگی hymn است. ِهیم 
در اصل سرود هایی در مدح ارباب انواع و خدایان بوده است و در مراسم مذهبی خوانده می شده است؛ 
و از کهن ترین صور شعری دانسته شده است. در همهٔ  کتب قدیم، نمونه هایی از آن هست و مزامیر داود 

به عنوان نمونه، معروف است.
همچنان  که آثار ادبّیات کهن ما با سّنت نیکوی آغاز با تحمیدّیه و منقبت و در پایان، نیایش و یاد 
خدا و شکرگزاری از پروردگار به سبب پایان نگارش یک اثر ادبی آراسته شده اند، در این کتاب نیز به تبع 

آثار ادبی این مرز و بوم، »نیایش« زینت بخش کتاب است.
 در حقیقت، تحمیدیّه درگاه ورودی به پهنٔه کارها و آثار است و نیایش لنگرگاه و فرودگاه َمرکَب 

فکر قلم صاحبان اندیشه است.
 از نظر درون مایه، تحمیدیه شکر و سپاس خداوند به سبب نعمات اوست، اّما نیایش روی نیاز 
آوردن به آستان ذات اقدس الهی و بیان عجز و ناتوانی و زاری بنده به درگاه اوست که در حکم دعای 

فرجام کار است.

کار سرانجام  کن  چنان  رستگارخدایا  ما  و  باشی  خشنود  تو 
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وحشی بافقی
 کمال الدیّن محّمد وحشی بافقی )991ــ939 قمری(، او را از آبادی »بافق« )بین کرمان ــ یزد( 
دانسته اند. او چندی در شهر یزد و سپس در کاشان زیسته است و با محتشم کاشانی در زمینهٔ  شعر و 
شاعری گفت و شنودهایی داشته است، ولی تا پایان زندگی در شهر یزد به سر برد و آنجا درگذشت و به 

خاک سپرده شد.
 وحشی یکی از زبردست ترین شاعران قرن دهم هجری بوده است و سخن را بسیار عاشقانه و 
سوزناک و شورانگیز می سروده و طبعی روان داشته است. اقسام مختلف شعر از قصیده، غزل، قطعه، 

رباعی، ترکیب بند، ترجیع بند و مثنوی از او مانده است.
گذشته از دیوان که تقریباً 5300 بیت دارد، سه مثنوی از او بر جای است:

 نخست »ُخلد برین« بر وزن مخزن االسرار نظامی در 592 بیت
 دوم »ناظر و منظور« بر وزن خسرو و شیرین نظامی در 1569 بیت

 سوم »فرهاد و شیرین« یا »شیرین و فرهاد« در 1070 بیت که ظاهرًا در سال 962 قمری ناتمام 
مانده و وصال شیرازی شاعر معروف قرن سیزدهم در سال 1265 قمری آن را به پایان رسانیده است.

درباره ٔ نام »وحشی« در »  تذکره ٔ میخانه« تألیف سال 1028 قمری آمده است:
 روزی از ایشان پرسیدم:» اسم شما و باعث وحشی تخلّص نمودن شما چیست؟«   گفت:   »  اسم 
من کمال الدیّن محّمد است. در آن ایّام که من در کاشان به مکتب داری اشتغال داشتم، شعر نمی  گفتم. 
برادرم قبل از من شعر می  گفت و »وحشی« تخلّص می  کرد و هنوز مبتدی بود که از عالم فنا به دار بقا 
رحلت نمود. من چون دیدم که شعر اعتبار سرشاری دارد، به شعر و شاعری روی آوردم و اّول بیتی که 

گفتم و بدان شهرت یافتم، این بود: 

دارم  کلی  سـِر  ندارم،  هیچ  چه  چو شب شود به سر خویش، مشعلی دارماگر 

رفته رفته، این بیت به »سلطان محّمد« حاکم شهر کاشان رسید. مرا به حضور طلبید. چشمش 
که بر من افتاد مرا بیچاره و حقیر دید. گفت: »این وحشی شعر می تواند گفت؟« حّضار گفتند: »بلی. 
آن شعر از آِن این وحشی است.« چون برادرم قبل از من وحشی تخلّص می  کرد و در حضور سلطان، 

من نیز به همین خطاب، مخاطب شدم؛ بنابراین، تخلّص وحشی کردم.«
 بیت هایی که در نیایش پایان کتاب درسی آمده، از مناجات مثنوی »ناظر و منظور«، ص 416 و 

417 دیوان کامل وحشی گزینش شده است.
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