پایۀ نهـــم /دورۀ ا ّول متوسطـــه1397 /
1

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشى
نام كتاب		 فارسی پایۀ نهم دورۀ ا ّول متوسطه ـ 131

پدید آورنده		 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مدیریت برنامهريزي درسی و تألیف		 دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف		 عليرضا چنگيـزي ،حاتـم زنـدي ،مح ّمدرضـا سرشـار ،مح ّمـدرضا سنـگري،اسداهلل شعبـاني ،عبدالعظيم كريمي،
عباسعلي وفايي (اعضای شورای برنامه ریزی)
			 زهرا السادات موسوي ،شهين نعمت زاده و ّ
عباسعليوفايي (اعضایگروهتألیف)
		 حسينقاسمپورمق ّدم ،فريدوناكبريشِ لدره،عليرضاچنگيزي،مح ّمدرضاسنگري و ّ
سید اکبر میرجعفری( ویراستار)
			 ّ
مدیریت آمادهسازی هنری
شناسه افزوده آماده سازی
			
			
			
نشانی سازمان		
			
			
ناشر		
			
			
چاپخانه		
سال انتشار و نوبت چاپ		

ادارۀ ّ
كل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
[طراح گرافیک]،
لیدا نیک روش (مدیرامورفنی  وچاپ) ـ مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) ـ جواد صفری (نگاشتارگر ّ
(طراح خط رایانهای) ـ
طراح جلد و صفحهآرا ) ـ بهرام ارجمندنیا  ،سیاوش ذوالفقاریان ( تصویرگران) ـ کامران انصاری ّ
ّ
فاطمه باقری مهر ،رعنا فرج زاده دروئی ،شاداب ارشادی ،فریبا سیر ،حمید ثابت کالچاهی ،فاطمه رئیسیان فیروزآباد
(امور آماده سازی)
تهران :خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ  4آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن9 :ـ ، 88831161دورنگار ،  88309266:کدپستی1584747359:
وبگاه www.chap.sch.ir:و www.irtextbook.ir
شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران:
تهران ـ کیلومتر  ١٧جا ّدۀ مخصوص کرج ـ خیابان ( ٦١داروپخش)
تلفن ٥ :ـ  ،٤٤٩٨٥١٦١دورنگار ،٤٤٩٨٥١٦٠ :صندوق پستی١٣٩ :ـ  ٣٧٥١٥
شركت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران «سهامی خاص»
چاپ چهارم 1397

مادی و معنوی این کتاب متعلّق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
کلیه حقوق ّ
وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی
و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی ،نمایش ،اقتباس ،تلخیص ،تبدیل ،ترجمه،
عکس برداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع
است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

شابک ٩٧٨-٩٦٤-٠٥-2428-2

2

ISBN 978-964-05-2428-2

فرزندان عزیزم ،امید است با نشاط و خ ّرمی درس هایتان
را خوب بخوانید و در  همان حال ،به وظایف اسالمی که انسان ها
را می سازد ،عمل کنید و اخالق خود را نیکو کنید و اطاعت و
خدمت پدران و مادرانتان را غنیمت شمارید.

امام خمینی (رحمه اهلل علیه)

3

پيشگفتار :سخني با دبيران گرامي 6

ستایش :به نام خداوند جان و خرد 9
فصل ا ّول :زیبایی آفرینش 11
12
16
17
22

درس 1ـ آفرينش همه تنبيه خداون ِد دل است
حکایت :سفر
عجايب ُصن ِع حق تعالي
درس 2ـ
ِ
شعرخواني :پرواز

فصل دوم :شکفتن 23
24
29
30
36

درس 3ـ مثل آيینه ،كار و شايستگي
باغبان نيك انديش
حکایت:
ِ
درس 4ـ همنشين
روان خواني :دريچههاي شكوفايي

فصل آزاد :ادبيات بومي 41 1
 42درس 5ـ آزاد
 45حکايت
 46شعرخواني

ِ
سبک زندگی 47
فصل سوم:
48
55
56
61
68

4

درس  6ـ آداب زندگاني
حکايت :شو ،خطركن
درس 7ـ پرت ِو اُميد
درس   8ـ هم زيستي با ما ِم ميهن
شعرخواني :دورانديشي

فصل چهارم :نام ها و یادها 69
قيت
  70درس  9ـ راز مو ّف ّ
  79درس10ـ آرشی دیگر
 86حکایت :نيك رايان
زن پارسا
 87درس11ـ ِ
 93روان خواني :دروازهاي به آسمان
فصل پنجم :اسالم و انقالب اسالمی 97
 98درس12ـ پيام آور رحمت
 104حکایت :سيرت سلمان
 105درس 13ـ آشناي غريبان ،ميال ِد گل
 111درس 14ـ پیدای پنهان
 118شعرخواني :ب َود قدر تو افزون از ماليك

فصل آزاد :ادبيات بومي 119 2
 120درس15ـ آزاد
 123روان خواني

فصل ششم :ادبیات جهان 125
 126درس 16ـ آرزو
 131درس 17ـ شازده كوچولو
 143روان خوانی :دو نقّاش

نیایش  :بيا تا برآريم ،دستي ز دل 146
واژه نامه 147
اعالم :اشخاص ،آثار 155
کتاب نامه 166

5

سخني با دبيـران گرامی
بخـش زبانهـا
به نام چاشني
ِ

بخش معني در بيانها
حالوت ِ

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