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سخنی با دبیران ارجمند

بــی نــام تــو نامــه کی کنــم بازای نــام تــو بهتریــن ســرآغاز

زبان فارسی، حافظ وحدت قوم ایرانی و به تعبیر دقیق و زیبای مقام معظم رهبری، »رمز هویت ملی ماست«. 
زبان فارسی یکی از چند زبان فاخری است که از گذشته های دور، آثار ارزشمندی از آن برجای مانده است. 
این زبان که دربردارنده ارزش های واالی انسانی است، قرن های متوالی، زبان رسمی و فرهنگی بخش وسیعی 
از جهان، از آسیای صغیر و بین النهرین و تمام شبه قاره هندوستان بوده است نه تنها ایرانیان عالقه مند که 

بسیاری از غیر ایرانیان این زبان را فرا گرفته، بدان شعر سروده و کتاب نوشته اند. 
آثار ادبی ایران، آیینه اندیشه ها، باورها، هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی ملتی است که بالنده و شکوفا 
از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته وبه امروز رسیده است. برگ برگ ادب و فرهنگ ایران زمین، جلوه گاه 
آثار منظوم و منثور فرهیختگان اندیشه وری است که با بهره گیری از زالل فرهنگ اسالمی، آثاری ماندگار و 
پرمایه را به یادگار نهاده اند. مطالعه دقیق و عمیق این آثار، جان را طراوت می بخشد، روح را به افق های شفاف 
و روشن پرواز می دهد و ذهن و ضمیر را شکوفا و بارور می سازد. برنامه درسی زبان  و  ادبّیات فارسی در نظام 
آموزشی ایران اسالمی، جایگاهی ارزشمند دارد، چرا که از یک سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر 

مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی و ملی است.
    در جهان امروز، نوشتن یکی از مهارت های بهتر زیستن است؛ توانایی بیان مقصود در قالب نوشته، 
نیاز اولیٔه زندگی اجتماعی و موثّرترین راه ارتباطی در فضای رسانه های نوپدید است. هرکتاب، درحقیقت، 
درست اندیشی  سرمشق  می تواند  مناسب،  کتاب های  دقیِق  خواندِن  دارد.  همراه  به  را  نوشتن  از  تجربه ای 
وآسان نویسی باشد. کتاب خوانی، یکی از شیوه های مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر توانایی های ذهن 
و زبان است. نویسنده نیز با خواندن، اندیشیدن و نوشتن، به آفرینش نوباوهٔ فکری خود دست می یابد. به بیان 
دیگر، نوشتن، فرزنِد خواندن است. هرچه بیشتر بخوانیم، توانایی های ذهن ما بیشتر نیرو می گیرد وکاِر نوشتن 

برای ما آسان تر می شود.
ایران«،  ملّی جمهوری اسالمی  »برنامٔه درسی  بنیاد رویکرد عام  بر  یازدهم،  پایٔه  نگارش  و  فارسی  کتاب 
یعنی شکوفایی فطرت الهی، استوار است و با توّجه به عناصر پنجگانه )علم، تفکر، ایمان، اخالق، عمل( و 
جلوه های آن در چهار پهنٔه )خود، خلق، خلقت و خالق( و بر پایٔه اهداف »برنامٔه درسی فارسی«، در چهارده 

درس سازماندهی و تألیف شده است. 
برای اجرای بهتر این برنامه و اثربخشی فرایند آموزش، توّجه همکاران ارجمند را به این نکات، جلب می کنیم:
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الف ( فارسی:
 رویکرد خاص برنامٔه فارسی آموزی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش و تقویت مهارت های زبانی و 
فرا زبانی و ادبی تأکید دارد و ادامٔه منطقی کتاب های فارسی دورهٔ ابتدایی و دورهٔ متوسطه اول است؛ به همین 

روی، الزم است همکاران گرامی از ساختار و محتوای کتاب های پیشین، آگاهی داشته باشند. 
 رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فعالیت بنیاد و مشارکتی است؛ بنابراین، طّراحی و به کارگیری شیوه های آموزشی 
ـ   یادگیری،  متنّوع و روش های همیاری و گفت وگو توصیه می شود. حضور فّعال دانش آموزان در فرایند یاددهی   ـ

کالس را سرزنده، بانشاط و آموزش را پویاتر می سازد و به یادگیری، ژرفای بیشتری می بخشد. 
 در بخش مهارت های خوانداری، بایسته است ویژگی های گفتاری و آوایی زبان فارسی همچون لحن، 

تکیه، آهنگ و دیگر ُخرده مهارت ها به طور مناسب، مورد توّجه قرار گیرد. 
 با توجه به رویکرد مهارتی، آن چه در بخش بررسی متن اهمیت دارد؛ کالبد شکافی عملی متون است. 
یعنی فرصتی خواهیم داشت تا متن ها را پس از خوانش، بررسی کنیم. این کار، سطح درک و فهم ما را نسبت 
به محتوای اثر، فراتر خواهد برد. یکی از آسان ترین و کاربردی ترین شیوه های بررسی، کالبد شکافی و تحلیل 

هر اثر، این است که متن در سه قلمرو بررسی شود: زبانی، ادبی و فکری.
  در آموزش، به ویژه در قلمرو زبانی و ادبی از بیان مطالب اضافی که به انباشِت دانش و فرسایش ذهنی 

دانش آموزان، منجر می شود، پرهیز گردد. 
 در بخش »گنج حکمت« حکایات با هدف پرورش مهارت های خوانداری، ایجاد نشاط و طراوت ذهنی، 
آشنایی با متون مختلف و مهم تر از همه، پرورش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی، در ساختار فارسی گنجانده 
شده اند تا زمینه رشد و تقویت سواد خواندن، توانایی درک و فهم، پرورش روحیٔه نقد و تحلیل متون، فراهم 

گردد. 
 تقویت توانایی فهم و درک متن، یکی از برجسته ترین اهداف آموزشی این درس است. ایجاد فرصت 
برای تأّمل در الیه های محتوا و همفکری گروه های دانش آموزی، به پرورش قدرت معناسازی ذهِن زبان آموزان 

کمک می کند. 

ب( نگارش:
 یکی از ویژگی های این کتاب در بخش نگارش، آوردن نمونه های فراوان از نویسندگان است. این کار، 
افزون بر آشنایی خوانندگان با نویسندگان و آثارشان، آنها را به طور عملی با شیوه های گوناگون نوشتن نیز آشنا 
می سازد. این نمونه های برگزیده از بی شمار آثار، گلچینی رنگارنگ از سرمشق مهارت نوشتن هستند. البته باید 
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خاطر نشان ساخت که نمونه متن هایی که بی نشان هستند، از قلم مولّفان این کتاب، تراویده اند.
 در ساختار هر درس، بعد از متن آموزشی، تمرین های نوشتنی با عنوان »کارگاه نگارش«، در بخش های 

»تولید متن «، »ارزیابی نوشته« و»َمثَل نویسی« سازمان دهی شده است. 
 فعالیت های »کارگاه نگارش« با نظمی علمی و آموزشی به دنبال هم آمده اند؛ شمارهٔ یک با هدف تقویت 
توانایی بازشناسی، تشخیص، تقویت توانایی نوشتن و تولید متن و شمارهٔ دو با هدف تقویت داوری و توانایی 
بررسی، تحلیل و نقدنویسی طّراحی شده است. »َمثَل نویسی«، تمرینی برای  بازآفرینی و گسترش  مثل است. 
در مثل نویسی، دانش آموزان با افزودِن شاخ و برگ به اصل مثل، نوشتٔه جدیدی را خلق می کنند. »مثل« در 

بارورسازی ذهن و زبان و پرورش حافظه و تقویِت خوب سخن گفتن و زیبا نوشتن، بسیار مؤثّر است.
فکری،  بارش  تلّقی(،  طرز  سازی  )روشن  اندیشه ها  برخورد  و  زایش  روش هایی چون:  کارگیری  به   
نوآفرینی)بدیعه پردازی( و حّل مسئله، در آموزش مفاهیم این کتاب، اثربخش و کارا خواهدبود. بنیاد نوشتن و 
تولید متن، فعالیتی فردی است؛ اّما مراحل پیش از نوشتن و پس از نوشتن، بهتر است جمعی و گروهی باشد. 

بنابراین، فرایندی سه مرحله ای پیش رو خواهیم داشت:
 الف( پیش از نوشتن          ب(  نوشتن          پ( پس از نوشتن

 مرحلٔه نخست، فرصتی برای هم اندیشی، بارش فکری و توانایی تشخیص آموخته ها در نمونه های ارائه 
شده است. گفت وگو دربارهٔ موضوع، تبادل اطاّلعات، طّراحی نقشٔه ذهنی و... همه در این مرحله انجام 
می گیرد. مرحلٔه دوم، زمان تولید نوشته است. هرکس به سراغ دفتر و قلم خود می رود و با توّجه به خوانده ها و 
اندوخته های پیشین و نقشٔه ذهنی طراحی شده، نوشتن را آغاز می کند. مرحلٔه سوم، هنگام بازبینی و ویرایش 

است. این کار هم می تواند با مشارکت گروهی و با همفکری انجام گیرد. 
 برای کسب مهارت نوشتن، ضروری است، فرایند آموزش، زایش و بارش فکری، سازماندهی ذهنی، 
تولید، تمرین و تکرار طی شود. بدین سبب، این درس، کامالً ورزیدنی و عملی است و در ارزشیابی از آن، 
جایی برای طرح پرسش های  شناختی وحفظ کردنی نیست.یکی از اصلی ترین دالیل کم بودن حجم و تعداد 
درس ها همین است؛ کمتر حرف بزنیم و بیشتر به نوشتن، فرصت بدهیم. در هر درس، سنجه ها و معیارهایی را 

برشمرده ایم که الزم است در نوشته های دانش آموزان و ارزیابی از آنها مورد توّجه قرار گیرد. 
امیدواریم آموزش این کتاب، به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و پرورِش شایستگی های زبانی در 

نسل جوان، یاری رساند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی، فراروی آینده سازان ایران عزیز بینجامد. 

  گروه زبان و ادب فارسی
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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مبانی برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری زبان و  ادبّیات 
فارسی دورۀ دوم متوسطه

زبان و ادبّیات فارسی، بیانگر اندیشه ها، باورها و شکوه فکرفرهیختٔه فرهنگ ایرانی 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 سامان داده که بیانگر غنای فکری و بینشوری 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 آبشخورهای فرهنگی فراهم آید و تجارب شایسته برای 

رسیدن به مراتبی از حیات طّیبه و نیکوتر زیستن، کسب شود.
زبان و ادب فارسی به دلیل رابطٔه نزدیک و ناگسستنی با تفّکر انسان، می تواند نقشی مهم در تقویت خاّلقّیت 
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 ساخت و آنان را نسبت به پاسداری از این میراث فرهنگی برانگیخت و توانایی 

به کارگیری آموخته ها را پرورش داد و آنان را برای حّل دشواری ها در محیط زندگی تربیت کرد.

ضرورت برنامه ریزی و تألیف جدید در دورۀ دوم متوسطه

در پی تدوین و تصویب اسناد فرادستی و نوپدید همچون »سند تحّول« و » برنامٔه درسی ملّی جمهوری 
اسالمی ایران«، زمینٔه بازاندیشی و بازنگری در برنامه ها و باز تألیف آنها فراهم گشت. به همین سبب، راهنمای 
برنامٔه درسی زبان آموزی دورهٔ ابتدایی، که تولید اّولیٔه آن مربوط به سال های 1374 تا 1378 بود و اصالح 
نهایی آن تا سال 1385 به طول انجامید، دگر بار می بایست خود را با اسناد تحّولی جدید همسو می ساخت، از 
این رو، کار همسوسازی 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.
به دنبال تغییرات ایجاد شده در ساختار نظام آموزشی )تبدیل 5-3-4 به 6-3-3( که نتیجٔه اجرایی شدن 
برنامٔه درسی ملّی بود، تغییر و تحّول از برنامٔه دورهٔ ابتدایی به برنامٔه دورهٔ دوم آموزشی نیز راه یافت و عنوان دورٔه 
تحصیلی از راهنمایی )پایه های اول، دوم و سوم( به دورهٔ اول متوسطه )پایه های هفتم، هشتم و نهم( تغییر نام 
داد و بدین سان فرایند تغییر و تحّول از سال 1390 به دورهٔ اول متوسطه رسید. نخست راهنمای برنامٔه درسی 
آموزش زبان و  ادبّیات فارسی این دوره،  بازنگری، اصالح و بهسازی شد و درپی آن، باز   تألیف کتاب های 
مهارت های  آموزش  )فارسی،  دوره  این  کتاب های  تألیف  گردید.  اجتناب ناپذیر  و  ضروری  فارسی  درسی 

نوشتاری( بر اساس اسناد جدید تا سال94- 1393تداوم یافت.
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و  مهم ترین  از  یکی  متوسطه  اّول  دورهٔ  در  فارسی  ادبّیات  و  زبان  یادگیری  و  تربیت  درسی حوزه  برنامٔه 
اساسی ترین برنامه های درسی است که از یک سو با دورهٔ ابتدایی و از سوی دیگر با برنامه های درسی این دوره، 
ـ یادگیری علوم، پویاتر  ارتباط معناداری دارد، به گونه ای که ذهن و زبان دانش آموز را نسبت به دنیای یاددهیـ 
و گویاتر می کند و آنان را از برزخ بلوغ می رهاند و برای ورود به دنیای متوسطٔه دوم و پیوند واقعی با زندگی و 

محیط اجتماعی آماده می سازد.
برنامه ریزی برای تغییر در متوسطٔه دوم، از سال 1392 هم زمان با تألیف در دورهٔ اّول متوسطه، آغاز گردید. 
نخست با تشکیل کارگروه ویژه و پس از نشست های فراوان، »راهنمای برنامٔه درسی متوسطٔه دوم )دبیرستان(«، 
تدوین شد. با تدوین برنامه و مشخص شدن چهارچوب اصلی فضای پیش رو، جلسات متعددی برای چگونگی 
سازمان دهی محتوایی و جهت گیری ها برگزار گردید. درپی آن، از تیرماه سال 1394 کارگروه های انتخاب 

محتوا شکل گرفت و ُخردک ُخردک، درس   نامه های دورهٔ دوم متوسطه، پیکره ای به سامان پیدا کردند. 
با تصویب جدول عناوین دروس و زمان آموزش برای هر یک از موضوع ها، از سوی شورای عالی آ.پ، 
هویت، ساختار و محتوای آموزشی کتاب ها با عناوین: علوم و فنون ادبی، فارسی و نگارش، شکل گرفت و 
بدین سان کتاب های جدید دورهٔ دوم متوسطه، پس از گذشت حدود بیست سال، از مهر ماه 1395 به چرخٔه 

رسمی آموزش عمومی کشور وارد شد.

دالیل تغییر برنامهٔ درسی حوزۀ تربیت و یادگیری زبان و
  ادبّیات فارسی

1  تغییر رویکردهای آموزشی زبان فارسی در ابتدایی و لزوم تداوم آنها در دورۀ اّول و دوم 

متوسطه.
مدیریت  نحوهٔ  تمرین ها و حّتی  و  فّعالیت  ها  فارسی، محتوای دروس،  زبان  آموزش  برنامه های جدید  در 
کالس و درس، مبتنی بر همیاری، مشارکت و فّعال بودن دانش آموزان است. در تمرین هایی چون »به دوستانت 
امتداد و  در  انتظار می رود  و  کارهای گروهی در کالس ها صورت می گیرد  و ...،  بخوانیم«  هم  »با  بگو«، 
استمرار برنامٔه آموزش زبان فارسی دورهٔ ابتدایی، این نگرش در دورهٔ متوسطه نیز در قالب گفت  و گو، بررسی، 

نقد، تجزیه و تحلیل، کالبدشناسی و کالبدشکافی متون، تحّقق یابد.
2  تغییر در سیاست ها و نگرش های آموزشی و برنامه ریزی

نظام آموزشی باید دانش آموزان را به خودباوری و خودشکوفایی برساند و دانش آموزان، توانمندی های 
خود را کشف و استخراج کنند تا در آینده در مقابل چالش های پیش رو بتوانند، موفّق شوند. از این گذشته، 
ظرفّیت  های علمی و توانایی های منطقه ای در نظام آموزشی ما، معموالً فرصت، جایگاه و امکان بروز نمی یابند. 
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توضیح اینکه معّرفی زبان و فرهنگ و ادبّیات مناطق به طور دقیق و سنجیده، به دلیل ظرفّیت اندک کتاب درسی 
تاکنون مجال طرح نیافته است. در کتاب های فارسی ابتدایی و دورهٔ اّول متوسطه 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، از حوزهٔ ادبّیات بومی خود )با هدایت معلّم( تهّیه و تولید کنند.
این دیدگاه آموزشی می باید در کتاب های فارسی دورهٔ دوم متوسطه استمرار یابد و کتاب ها آیینه ای باشند که 
دانش آموزان خود را در آن بیابند. توّجه بیش تر به مبانی دینی، هویّت ملّی، فرهنگ بومی و قومی ایران، و تأّمل 
و درنگ دانش آموزان در زبان فارسی و ادبّیات منطقه ای، خود از دستاوردهای این دیدگاه نوین خواهد بود.

3 ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب خوانی و پژوهش

در برنامٔه جدید زبان آموزی ابتدایی و دورهٔ اّول متوسطه به کتاب خوانی توّجه ویژه شده است و بخشی از 
محتوای برنامٔه هفتگی آموزش فارسی به کتاب خوانی اختصاص دارد. معلّم متناسب با هر درس، می تواند 
منابع مفید را در کالس معرفی کند و بخش هایی از آنها را بخواند و بقّیه در فرصت های دیگر توسط دانش آموز 
خوانده می شود. این نیاز باید در کتاب های فارسی دورهٔ  دوم متوسطه نیز برآورده شود و فرهنگ مطالعه، 

کتاب خوانی و پژوهش در متن برنامه، مورد توّجه قرار گیرد.
4 ادامۀ منطقی ساختار و محتوای کتاب های فارسی ابتدایی در دورۀ متوسطۀ اّول و دوم

هر چند محتوا و ساختار کتاب های فارسی در دورهٔ دوم متوسطه متفاوت با دورهٔ ابتدایی است اّما الزم 
است ادامٔه دورهٔ ابتدایی و دوره اّول متوسطه باشد تا از این طریق، امکان تسلسل و جامعّیت 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 فارسی متوسطه در 

قالب برنامه ای جدید طّراحی و تدوین شود.
5 توّجه به نیازهای مخاطبان و انتظار زمانه

نیازسنجی و همسویی با نیازهای مخاطبان هر دورهٔ تحصیلی، گام بنیادی در طّراحی و تدوین برنامه است 
که باید هم با نیازهای جوانان و آیندهٔ زندگی و شغلی آنان در پیوند باشد و هم ذائقه و افق انتظار زمانه را رعایت 
کند. از این رو، توّجه به افق انتظار اهل روزگار و همسوسازی برنامه و محتوا با شرایط روحی و روانی و 
انتظارات هر گروه سنی، ایجاب می کند که برنامه ها و محتوا هرچند سال یکبار، نوزایی را تجربه کنند و خود را 

با سامانٔه روان شناختی و پسند زمانه، همراه سازند تا منجر به شکاف های فرهنگی ــ اجتماعی نشود.
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رویکردهای حاکم بر برنامۀ درسی حوزه تربیت و
 یادگیری فارسی و نگارش در دورۀ دوم متوسطه

رویکرد، جهت گیری اساسی نسبت به یاددهی و یادگیری و ابعاد گوناگون آن در حوزهٔ برنامه  ریزی درسی 
بنیاد »برنامٔه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران«، یعنی شکوفایی فطرت  است. رویکرد عام این برنامه، بر 
الهی، استوار است و تألیف و سازمان دهی کتاب با توّجه به عناصر پنجگانه  )علم، تفکر، ایمان، اخالق، 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

رویکرد اصلی برنامه در تألیف و سازمان دهی محتوای آموزشی این دوره، »رویکرد مهارتی« است؛ یعنی 
توانایی های خوانداری زبان، مهارت هایی هستند که درپی آموزش، تمرین، تکرار، کار و گفتار، کسب می شوند. 
توانایی خواندن یک هنر زبانی نیست، بلکه مهارتی اکتسابی است. از این رو، این درس، کامالً ورزیدنی و 
عملی است. از کشاندن آموزش کتاب به سمت مباحث دانشی و حفظ کردنی باید پرهیز شود. دانش آموزان 
تجربه کنند.  را  همدیگر  گفته های  نقد  و  بازخوانی  و  مناسب  خوانش  تمرین  فرصت  کالس،  در  می بایست 
مناسب ترین راه، همین است؛ یعنی کار عملی در کالس. پس، 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. در این درس، تأکید اصلی ما، »متن پژوهی« است. آنچه در بخش بررسی متن، اهمیت 
دارد، کالبدشناسی و سپس کالبدشکافی عملی متون است؛ یعنی فرصتی خواهیم داشت تا متن ها را پس از 
خوانش در سه قلمرو )زبانی، ادبی و فکری( بررسی کنیم؛ این کار سطح درک و فهم ما را نسبت به محتوای 

اثر فراتر خواهد برد و دانش آموزان را در نقد عملی به مهارت خواهد رساند.
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رویکردهای فرعی در تدوین و سازماندهی محتوا

 رویکرد پیکره نگر )کّلی(: براساس این رویکرد )مبتنی بر 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 سازندهٔ پیکره می پردازد؛ به همین 
ـ یادگیری نیز باید نخست، صورت های کلی را به دانش آموزان یاد  جهت در برنامه های درسی و مراحل یاددهیـ 
بدهیم، سپس با استفاده از شیوهٔ تجزیٔه کل به عناصر سازنده، عناصرسازه ای یا اجزای آن را معّرفی کنیم؛ مثالً 
به جای آنکه دانش آموز شعری را بیت بیت حفظ کند، باید کل شعر را چند بار بخواند و پس از دریافت مفهوم 
و پیام کلی آن، شعر را حفظ کند. سپس آن را از منظرهای مختلف زبانی، ادبی و فکری، بررسی و تحلیل کند.

 رویکرد فّعالیت  محوری: با توّجه به اینکه بخش قابل توّجهی از ماهّیت زبان و ادبّیات فارسی، مهارتی 
است و از طریق این رفتارها و مهارت ها به جنبه های درونی و برونی فرد پرداخته می شود، سعی شده است به 
طور متعادل در طّراحی برنامٔه درسی فارسی متوسطه به جنبه های مختلف دانش آموز دورهٔ متوسطه، توّجه کافی 

شود و متناسب با آن، عناصر محتوا و فّعالیت  های یادگیری سازمان دهی گردد.
همین سبب،  به  است،  تنیده  درهم  و  تلفیقی  ماهّیتاً  فارسی،  ادبّیات  و  زبان  درس  تلفیقی:  رویکرد   
کوشیده ایم برنامٔه درسی زبان و ادبّیات فارسی به نحوی تلفیق و ارائه گردد 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 خاّلقّیت و .... تقویت شود. این رویکرد در حوزه های زیر، انعکاس خواهد 

داشت:
1 تلفیق مهارت های زبانی؛

2 تلفیق مهارت های  ادبّیات فارسی؛

3 تلفیق اطاّلعات و دانش های زبانی و ادبی و فکری متون؛

4  تلفیق مفاهیم فرهنگی، اجتماعی، دینی و ملّی در محتوا؛

5  تلفیق زبان و  ادبّیات فارسی با سایر دروس؛

6  تلفیق آموخته ها با پیش داشت ها برای بهره گیری از آنها در موقعیت های زندگی.

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

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

 رویکرد ارتباطی: در این رویکرد، زبان، وسیله ای برای ایجاد روابط، انتقال و درک پیام متقابل و 
تعامل سازنده میان افراد در شرایط واقعی اجتماعی، تلّقی می گردد. به همین دلیل، به جای توانش زبانی و ادبی 
به توانش ارتباطی اهّمّیت داده می شود. درک مطلب، بیشتر از تولید زبان و ادبّیات مورد توّجه قرار می گیرد 
و در نتیجه، امکان تماس دانش آموز با زبان و ادبّیات واقعی، بیشتر می شود و امکان تعامل بین افراد و گروه ها 
افزایش می یابد. مهم ترین نکته در این رویکرد، این است که هم رویکرد ساختاری و هم رویکرد نقش گرایی 
را در بر می گیرد. بنابراین می توان رویکرد ارتباطی را به عنوان یک رویکرد کامالً تلفیقی در حوزهٔ زبان و 

ادبّیات، به شمار آورد.
رویکردهای حاکم بر برنامه درسی نگارش: رویکرد، جهت گیری اساسی نسبت به فرایند یاددهی ــ 
یادگیری و ابعاد گوناگون آن در حوزهٔ برنامه  ریزی درسی است. در یک نگاه کلّی، از دو منظر )برنامٔه درسی 

ملّی و برنامٔه درسی زبان و  ادبّیات فارسی( می توان به رویکرد، نگریست.
رویکرد عام: بر بنیاد »برنامٔه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران«، یعنی شکوفایی فطرت الهی، استوار 
است و تألیف و سازماندهی کتاب با توّجه به عناصر پنجگانه  )علم، تفکر، ایمان، اخالق، عمل( و جلوه های آن 

در چهار پهنٔه )خود، خلق، خلقت و خالق( انجام گرفته است.
رویکرد ویژه: در برنامٔه درسی زبان و  ادبّیات فارسی، رویکرد ویژه یا خاص برای آموزش مهارت های 

نوشتاری، رویکرد مهارتی است.
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اصول برنامۀ درسی حوزۀ تربیت و یادگیری زبان و  ادبّیات 
فارسی و نگارش دورۀ دوم متوسطه

اصل 1ــ در برنامٔه این دوره، باید اصل بر جنبه های کاربردی و مهارتی زبان و  ادبّیات، استوار باشد.
راهکارها:

 تدوین محتوا بر اساس روش فّعالیت  محوری؛
 تقویت همسو و هم زماِن 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 تفکّر و نقد به صورت موازی و هماهنگ؛
 ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس چهار مهارت  زبانی و دو مهارت تفّکر و نقد.

اصل 2ــ برنامه باید بتواند توانایی اندیشیدن و تفکر انتقادی در جوانان را تقویت کند.
راهکارها:

 پیش بینی و سازمان دهی داستان هایی با پیام های غیرمستقیم؛
 پیش بینی فّعالیت  ها و تمرین های آشناسازی دانش آموزان با مراحل تفّکر منطقی؛ دسته بندی، مرتّب کردن 

و ...؛
 آموزش غیرمستقیم توانایی های ذهنی مثل مقایسه، نقد و تحلیل و ترکیب از طریق فّعالیت  ها؛

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

 پیش بینی تمرین ها و آزمون های خاّلق و فّعال در ارزشیابی.

اصل 3ــ الزم است از جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهش های حوزهٔ زبان و  ادبّیات جوانان در تدوین 
برنامه استفاده شود:

راهکارها:
 بهره گیری از پژوهش های مراکز دانشگاهی و نهادهای داخلی و خارجی در حوزٔه زبان و ادبّیات؛

 کاربست یافته های پژوهشی در حوزٔه زبان و ادبّیات؛
 پیش بینی ساختار و محتوای برنامه بر اساس یافته های پژوهشی زبان و ادبّیات.

اصل 4ــ سیر برنامه ریزی محتوایی زبان و ادبّیات فارسی باید از »ساده« به »تکامل« یافته، باشد.
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راهکارها
 تسلسل منطقی برنامه از زبان به  ادبّیات به تناسب پایه ها؛

 ادامه منطقی مباحث زبانی، ادبی، نگارشی و امالیی دوره های قبل؛
 آموزش نکته های زبانی، دستوری، امالیی، نگارشی و ادبی بر اساس بسامد، تکرار و ضرورت توسعه و 

گسترش مفاهیم.

اصل 5  ــ فرایند سازماندهی برنامه باید از زبان طبیعی به زبان معیار باشد.
راهکارها

 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 با رعایت حرکت از محتوای ساده به پیچیده.

اصل 6ــ زبان انتخابی باید ساده و صمیمی و متناسب با ذهن و زبان دانش آموزان باشد.
راهکارها

 بهره گیری از زبان متناسب با نیاز مخاطبان در نوشتن متن ها؛
 استفاده از اصول و مبانی ساده نویسی در نوشتن متن ها؛

 تهّیه متن های متنوع زبانی و ادبی با توجه به سبک ها و گونه های مختلف نوشتاری.

اصل 7ــ باید به گسترش حوزه های زبان فارسی )آواشناسی، معناشناسی و دستور( توّجه کافی شود.
راهکارها

 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 سطوح آوایی و معنایی؛
 پیش بینی فعالیت هایی برای پاره مهارت های آوایی؛

 پیش بینی فعالیت هایی برای ساخت واژه و صرف و نحو.

اصل 8  ــ برنامه باید بر اساس آخرین یافته ها و نظریه های حوزهٔ زبان شناسی و  ادبّیات باشد.
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راهکارها
 توّجه به تمامی مهارت های زبانی و فرا زبانی؛

 رعایت رویکردهای نوین در تمامی مراحل برنامه ریزی؛
 بهره گیری از اصول یادگیری نظریه های شناختی و فراشناختی؛

 توّجه به جنبٔه توصیفی و کاربردی دستور زبان.

اصل 9ــ رسم الخط باید بر اساس آخرین مصّوبات شیوه  نامٔه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی باشد.
راهکارها

 نظارت گروه ویرایش بر رسم الخط مصّوب؛
با مصوبٔه فرهنگستان زبان و ادب فارسی )دستور خط   هماهنگ کردن رسم الخط کتاب های فارسی 

فارسی(؛
 ایجاد هماهنگی در رعایت و تعمیم این رسم الخط در سایر کتاب های درسی، مجالت رشد و کتاب های 

کمک آموزشی.

اصل 10ــ برنامه باید زمینه ساز تقویت مهارت های زندگی در جوانان باشد.
راهکارها

 آشنا کردن دانش آموز با مسئولّیت  های فردی و اجتماعی در سطح مّلی و جهانی؛
 گستردن و به کار بردن 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 11ــ برنامه باید زمینه ساز تقویت روحّیٔه مطالعه و کتاب خوانی باشد.
راهکارها

 پیش بینی بخش کتاب خوانی؛
 طرح مباحث شیوه های مطالعه 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.

اصل 12ــ آموزش نکات زبانی، اخالقی، ارزشی و شناختی باید غیرمستقیم باشد.
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راهکارها
 آموزش مفاهیم و نکات از طریق روش های فّعال؛

 انتخاب قالب قّصه، افسانه، داستان و شعر برای آموزش؛
 بهره گیری از فیلم، نوار صوتی، لوح فشرده و سایر فّناوری های آموزشی، رایانه و دیگر کار افزارها؛

 استفاده از مواّد کمک آموزشی )مجله، روزنامه، کتاب کمک درسی و ...(.

اصل 13ــ برنامه باید زمینه ساز تقویت و پرورش خاّلقّیت و ذوق هنری و ادبی جوان باشد.
راهکارها

 پیش بینی محتوا بر اساس الگوهای خاّلق و فّعال؛
 پیش بینی تمرین هایی در کتاب به منظور تقویت قّوهٔ خاّلقّیت 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، حّسی و عاطفی؛

 استفاده از شعرخوانی، قّصه خوانی، قّصه گویی، نّقالی، قّصه سازی، نمایش خاّلق؛
 بهره گیری از شیوه های خاّلق نوشتن و سرودن.

اصل 14ــ برنامه باید زمینه ساز رفتارهای اخالقی، اجتماعی و تربیتی مناسب در جوانان باشد.
راهکارها:

 طرح الگوهای متعالی دینی، ملی و جهانی؛
 مقاوم سازی جوانان در برابر آسیب های اجتماعی از طریق پیش بینی متون و فّعالیت  های مناسب؛

 توزیع مفاهیمی مثل مشارکت و همیاری، آینده نگری، خودشکوفایی، انتقادپذیری، دوست یابی، همدردی 
با دیگران، کمک به هم نوع، اعتماد به نفس، گذشت و فداکاری، خودباوری، مسئولّیت  پذیری و واقع بینی در 

محتوای برنامه.

اصل 15ــ به نقش سازندهٔ زن و مرد به طور متناسب توّجه شود.
راهکارها

 معّرفی چهره های بزرگ با توّجه به تناسب و توازن میان جنسیت در محتوای برنامه؛
 بهره گیری از آثار چهره های بزرگ زن و مرد؛
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 بهره گیری از نویسندگان، شاعران و معلّمان زن و مرد در تهّیه برنامه.

اصل 16ــ موضوعات و مطالب نباید به یک محدوده جغرافیایی منحصر شود.
راهکارها

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

 توّجه به فرهنگ عمومی و ملّی در کنار فرهنگ منطقه ای و بومی.

اصل 17ــ در برنامه الزم است از دانش های بشری به منظور ارتباط و تعامل با زبان و ادبّیات استفاده  شود.
راهکارها

 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 18ــ باید به تقویت و تعمیق حافظه دیداری و شنیداری توّجه کافی شود.
راهکارها

 بهره گیری از تمرین های مناسب برای تقویت حافظه دیداری و شنیداری )مقایسه، شعرخوانی، حفظ 
شعر مورد عالقه و...(؛

 تولید مواّد کمک آموزشی مناسب برای تقویت سواد دیداری و شنیداری.

اصل 19ــ برنامه باید زمینه ساز ابراز وجود، بیان احساس و اعتماد به نفس در دانش آموزان باشد.
راهکارها

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

 پیش بینی تمرین هایی برای نقد و اظهارنظر درباره فیلم و ... .
اصل 20ــ مواّد برنامه باید با عالیق، سلیقه ها و نیازهای دانش آموز هم سویی داشته باشد.
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راهکارها
 انتخاب متون و داستان های جّذاب و پرکشش؛

 توّجه کافی و الزم به دنیای جوانان در کتاب درسی و مواّد کمک آموزشی؛
 توّجه به هماهنگی تصاویر با دنیای ذهنی جوانان؛

 بهره گیری از الگوها، قهرمانان، اسطوره ها و شخصّیت های مورد عالقه جوانان؛
 توّجه به اصول روان شناسی جوانان در طّراحی و سازماندهی برنامه.

اصل 21ــ عناصر و مؤلّفه  های برنامه در عین بنیادین بودن، باید انعطاف پذیر باشند.
راهکارها

 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، نقد و تحلیل و ...؛

 پیشنهاد روش های تدریس مناسب با چهارچوب برنامه؛
 استفاده از تمامی امکانات فنی و هنری، فّناوری آموزشی و کمک آموزشی؛

 ارائٔه فّعالیت  های گوناگون و آزاد برای استفاده در کالس، کتاب معّلم و روش تدریس و ...؛
 ارزشیابی بر اساس مصّوبات و یافته های حوزهٔ سنجش و اندازه گیری.
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اهداف کّلی برنامۀ درسی دورۀ دوم متوّسطه 

                                                                  پایه ها
دوازدهمیازدهمدهماهداف

1ــ تفّکر و تعّقل

استدالل منطقی در مهارت های خوانداری

استدالل منطقی در مهارت های نوشتاری

توانایی درک معنای متون زبانی و ادبی

شناخت تضادها، شباهت ها، تفاوت ها

مقایسٔه نوشته ها، استخراج پیام ها و نکات کلیدی

تفکر در مورد شنیده ها، خوانده ها و نوشته ها

نقد و تحلیل مطالب و موضوع های متنی

آفرینش تصاویر ذهنی و خیالی درباره امور و پدیده های زبانی و ادبی

توانایی تعمیم یافته های علمی و ادبی متون فارسی

2ــ ایمان، باور و عالیق

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

نگرش مثبت به ارزش های اسالمی و انقالب اسالمی

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

توجه به جنبه های زیبایی شناختی آثار نظم و نثر فارسی

عالقه به زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی

تقویت روحیه زیبا شناختی و تلطیف احساسات
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3ــ علم

آشنایی با مفاهیم و موضوعات دینی، ارزشی، انقالبی و اخالقی

شناخت نمونه هایی از نظم و نثر جهان و چهره های بزرگ ادبی و فرهنگی معاصر 
ایران و جهان

شناخت نمونه هایی از نظم و نثر چهره های ادبی بومی و محلی

آشنایی بیشتر با واژگان متون زبانی و ادبی دوره معاصر

شناخت دقیق تر 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 مراحل تحقیق، مطالعه و پژوهش

4ــ عمل

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 کالم

عادت به درست گوش دادن و دریافت پیام

درک شنیداری انسجام متن

توانایی درک پیام دیگران

توانایی در بررسی شنیده ها
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تشخیص انواع ساخت واژه در زبان فارسی

توانایی نقد و تحلیل گفته ها و شنیده ها

مهارت سخن گفتن

توانایی سخن گفتن مؤثر، در برابر جمع با تأکید بر فن بیان

توانایی غلبه بر کم رویی و پیدا کردن اعتماد به نفس

توانایی در به کار بردن زبان فارسی معیار در گفتار

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 فعال و گفت وگو با دیگران دربارٔه پاره مهارت های خوانداری

توانایی به کارگیری کارافزارهای خواندن

مهارت های نوشتن

توانایی تبدیل نمادهای صوتی به نوشتاری )امال(

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 خالق و بدیع )انشا(

رعایت هنجارهای نقد و تحلیل علمی، هنگام کالبدشکافی متن
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توانایی بررسی مکتوب متون در سه قلمرو

استفاده از آرایه های ادبی در نوشتن

5  ــ اخالق

توجه به ارزش های اخالقی، دینی و انقالبی در مهارت های زبانی

به کارگیری الگوهای اخالقی بزرگان دینی و ملی

توجه به ارزش های اجتماعی و فرهنگی

رعایت آداب اخالقی در زندگی فردی و اجتماعی

رعایت اخالق علمی و پژوهشی در حوزٔه زندگی فردی و اجتماعی
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اهداف برنامه درسی نگارش ٢

الف( عنصر تعقل: 
 تقویت تفّکر و پرورش قّوهٔ قضاوت و ارزیابی منطقی.

 ایجاد فرصت های مناسب در برنامه برای تربیت و پرورش شهروندانی با نگرشی عقالنی.
 ایجاد فرصت های مناسب در برنامه برای تربیت و پرورش تفکر خاّلق و انتقادی.

 تقویت توانایی تفّکر و افزودن بر توانایی های ذهن و زبان.

ب( عنصرایمان:
 ایجاد عالقه به زبان، فرهنگ و  ادبّیات ایران اسالمی در میان دانش آموزان.

 بهره گیری از مظاهر باورشناختی و ایمانی در نوشته ها.
 تقویت عالقه و نگرش مثبت به مطالعه و کتاب خوانی.

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

پ( عنصر علم:
 آشنایی با اصول و قواعد پرورش موضوع.

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

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

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

 شناخت نمونه هایی از نوشته در قالب های گوناگون. 
 شناخت ابعاد زیبایی شناختی اشعار، مثل ها، حکایات و ...
 آشنایی با روش مقایسه به عنوان راهی برای گسترش فکر. 

 آشنایی با شیوه جانشین سازی در خلق نوشته. 
 آشنایی با چگونگی گزارش گونه و داستان گونه نوشتن.
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ت( عنصر عمل:
 کاربردهای زبان معیارگفتاری.

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

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

 توانایی بازآفرینی مثل ها.
 توانایی بازنویسی حکایت ها. 

 توانایی بازپروری اشعار.
 مهارت نقد منصفانه براساس سنجه های معین.

 مهارت گسترش متن.
 تولید یک نوشته با بهره گیری از روش جانشینی.
 تولید یک نوشته با بهره گیری از روش جانشینی.

 تولید یک نوشته با بهره گیری از روش سنجش و مقایسه.
 رعایت عالئم سجاوندی )نشانه گذاری( در نوشته.

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

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

ث( عنصر اخالق: 
 آشنایی با ارزش های فرهنگی، دینی، اجتماعی و اخالقی ایران اسالمی.

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

 تلطیف احساسات، عواطف و التذاذ ادبی از راه مطالعٔه آثار ادبی.
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ساختار و محتوا

این کتاب بر پایه نظام منطقی برنامه درسی دورهٔ اول متوسطه در دو بخش فارسی )مهارت های خوانداری( 
و نگارش )مهارت های نوشتاری( سازمان دهی و تدوین شده است.

بر اساس برنامٔه درسی مدّون، دو بخش برای آموزش فارسی در دورهٔ متوسطه در نظر گرفته شده است:
الف( فارسی »مهارت های خوانداری« شامل مهارت های شفاهی و گفتاری زبان.

ب( نگارش »مهارت های نوشتاری« شامل مهارت های نوشتاری و کتبی زبان.
هر دو بخش، ارزش آموزشی یکسان دارد. آموزش مهارت های زبانی و ادبی را باید به طور موازی و 
مساوی و با آهنگی مناسب و متناسب پیش برد. این دو بخش در امتداد و استمرار کتاب های فارسی ابتدایی، 
مهارت های شفاهی زبان )گوش دادن، سخن گفتن، خواندن( و مهارت های کتبی زبان )امال، انشا و نگارش( و 

مهارت های فرازبانی )تفکر و نقد( را پرورش می دهند.

الف( بررسی ساختار بخش فارسی 
گنج  و  پژوهی  کارگاه درس  تصویر،  متن درس،  بخش:  از چهار  این حوزه  در  تدوین شده  درس های 

حکمت تشکیل شده اند.
تذکّر: همٔه این سازه ها در آموزش و ارزشیابی، همسنگ هستند؛ بنابراین در آزمون های پایانی از همٔه 
بخش های کتاب، می توان، چیزی در کفه های سنجش نهاد. به دیگر سخن، هیچ پاره ای از کتاب، از دایرٔه 

آموزش و ارزشیابی، بیرون نیست.

1ــ متن درس
 درس ها به دو روش مستقیم و غیرمستقیم ارائه شده است.

الف( مستقیم: ارائٔه اطاّلعات 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، همخوان با درون مایٔه درس، در جهت تقویت فهم و 

درک محتوا استفاده شده است.
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3ــ کارگاه درس پژوهی
پرسش هایی از متن درس با دو رویکرد »همگرا و واگرا«، در سه قلمرو )زبانی، ادبی و فکری( طرح شده 
است اما این قلمروها از یکدیگر تفکیک نشده اند. جنس و جوهر قلمروها یکسان نیست. پرسش های دو قلمرو 
زبانی و ادبی، همگرا هستند ولی قلمرو فکری، ماهیتی واگرا دارد. در کارگاه درس پژوهی، طرح دانش های 
زبانی و ادبی، مجال و فرصتی برای طرح مباحث دستوری، نگارشی، ادبی و زبانی و گسترش و ژرفابخشی به 

آموزه هایی اند که دانش آموزان در کتاب های ابتدایی و متوسطٔه اّول، کسب کرده اند.
در طرح این نکته ها، سعی بر آن است تا دانش آموز عالوه بر تالش برای رشد و تقویت مهارت های زبانی، 
نقش فرازبانی 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. شناخت ساختمان نحوی زبان فارسی، روابط هم نشینی زبان در زبان فارسی معیار، از دیگر 

اهداف قلمرو زبانی است. 
در قلمرو ادبی، آشنایی با مسائل شعر و نثر، قالب های شعری، زیبایی های ادبی و آموزه های نگارشی برای 

نوشتن خاّلق و آمادگی برای نویسندگی و مهارت های آفرینش متن زیبا صورت می گیرد. 
در قلمرو فکری، سواد ادراکی دانش آموزان، پرورده می شود. هر خواننده در این بخش می باید درک 
و دریافت خود را از خوانش متن، بتواند بگوید و بنویسد. فعالیت های این بخش، مجالی فراهم می کند تا 

دانش آموزان به درون دنیای متن، راه یابند.

آنچه در این بخش، باید رعایت شود:
1 هنگام پاسخ به پرسش، فرصت اندیشیدن، مشورت کردن و گفت وگوی دانش آموزان فراهم شود.

2 دانش آموزان را تشویق کنید، پاسخ های خود را شرح دهند. از پاسخ های کوتاه وگفتن »بله« و »خیر« 

پرهیز کنند.
3 دانش آموزان را آموزش دهید، زمانی پاسخ  بدهند که پرسش به طورکامل خوانده شده باشد.

4 از دانش آموزان بخواهید عالوه بر پاسخ، نظر خود را دربارهٔ سؤال، بیان کنند.

5 به دانش آموزان فرصت دهید تا پاسخ خود را در مراجعه به متن بیابند. این کار باعث مرور متن می شود 

و عالوه بر درک معنا، در امال و یافتن شکل درست واژگان مؤثّر است.
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6 دانش آموزان در وقت پاسخ گویی دیگران، سکوت کنند و گوش دهند و احترام پاسخ و پاسخ گوینده را 

حفظ کنند.
7 تشویق پس از دریافت پاسخ و ایجاد انگیزه برای مشارکت در پاسخ گویی بسیار مهم است.

درآموزش فارسی، خواندن، مقّدم بر نوشتن است؛ بدین معنا که دبیران گرامی از بخش خواندن آغاز می کنند 
و پابه پای آن به بخش نوشتن می پردازند. خوانشی مفید و اثرگذار است که به ادراک بینجامد.

اهداف اساسی خواندن
1 درک متن ها و دریافت پیام اصلی آنها

2 توانایی بلندخوانی، صامت خوانی و خواندن با لحن و آهنگ مناسب

3 گسترش دایرهٔ دید در خواندن

4 توانایی بحث و بررسی و نقد موضوع های مطرح شده در متن درس ها

5 توانایی شناخت و به کارگیری مهارت های زبانی

6 به کارگیری کارافزارهای مناسب خواندن ) تکیه، درنگ یا مکث، گُسست و کشش آوایی، فراز و فرود، 

لحن و آهنگ(
7 تقویت و تلطیف ذوق ادبی.

درپایان هرفصل » شعرخوانی« یا »روان خوانی« آمده است که این شعرها و روان خوانی ها )روان خوانی ها 
غالباً داستان اند( برای تقویت مهارت خواندن و درک و به عنوان مکّمل محتوا و مفاهیم فصل آمده اند. شعر و 

نثر )روان خوانی( یک در میان در پایان فصول قرار گرفته اند.
حکایت ها )گنج حکمت( در بین درس ها آمده اند. این حکایات از متون کهن برگزیده شده اند تا به تعادل و 

توازن کتاب کمک کنند. 

کّلیاتی مربوط به خوانش و لحن متن: روان خوانی ها ساختاری داستانی دارند و برای رشد، گسترش 
و تقویت مهارت های خواندن در پایان فصل ها قرار گرفته اند. 

بنیاد هر کالبدشناسی، کالبدشکافی و نقد و داوری درست، ریشه در خوانِش رهوار و به هنجاِر متن دارد؛ 
خواندن صحیح و به آیین، ما را به درک درست راهنمایی می کند. از راه خواندن، نبض متن را شناسایی 

می کنیم.
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اهداف خواندن
1 رشد توانایی درک خوانداری؛

2 تقویت توانایی درک پیام متن؛

3 توانایی بررسی محتوای یک متن از طریق خوانش؛

4 توانایی به کارگیری شیوه ها و لحن های مناسب در خواندن؛

5 توسعه و تقویت آداب و عادات پسندیده در خواندن؛

6 گسترش وسعِت دید در خواندن؛

7 رشد توانایی دقت بصری و سرعت مناسب در خوانش.

یا خواننده که  یا نویسنده( است و سوی دیگر آن شنونده  یا تولید کننده )شاعر  یک سوی متن، گوینده 
گیرندهٔ پیام است. در قلمرو  ادبّیات این پیوند از شاعر یا نویسنده آغاز می شود و برای تکمیل آن به خواننده ای 
معناآفرین و تصویرساز نیاز است تا با نیروی درک و تخیل و آفرینش ذهن خود، خلق هنری را به پایان برساند؛ 
از این روی، 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 شخصّیت 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 کالم و ... 

سبب می شوند تا معانی و برداشت های تازه ای از اثر پدیدار شود.
بنابراین خواندن یک اثر، پیوندی است میان جهان متن و جهان خواننده؛ به بیان دیگر، خواندن یک عمل 

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

در خواندِن   پذیرا، خواننده خود را تنها به درک و دریافت جمله به جملٔه متن محدود می کند. در این شیوه 
چون خواننده، پیکرهٔ کلی متن را نمی بیند و به اجزا و پاره های نوشته، توّجه می کند، تصویر و ادراک درستی 

از کلیت اثر نمی تواند به دست آورد.
در خواندِن پویا، خواننده بر پایٔه جریان فّعال ذهنی خود و دریافت معنا و تصاویر و تخّیل حاکم بر فضای کلی 
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. )برای اطالعات بیشتر در زمینٔه خواندن، ر.ک: مبانی خواندن در زبان فارسی(
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لحن در زبان فارسی: لحن و آهنگ خواندن، مهم ترین فرایند هستی بخش به هر اثر ادبی ــ هنری است. 
خواسِت ما از »لحن« فضاسازی در بافت آوایی سخن است؛ لحن، گرفتن نبض متن است. وقتی خواننده 
هنگام خواندن، خود را در فضای حسی ــ 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 گردد که خواننده، هستی خود را با خوی و منش قهرمان اثر 
یا جریان متن، 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 کُنِش 
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. در اینجا اشاراتی کوتاه به انواع لحن را فراپیش می نهیم. )ر.ک: 

»مبانی خواندن در زبان فارسی«(.

لحن حماسی: حماسه به معنای دالوری و شجاعت است؛ کسی که شعر حماسی را می خواند، باید به 
گونه ای بخواند که این دالوری ها را از راه گوش به شنونده منتقل کند؛ پس لحن حماسی، لحنی کوبنده و 
استوار است و خوانندهٔ شعر حماسی، به ویژه شاهنامٔه فردوسی، با توّجه به ویژگی های این گونه اشعار، باید 
لحن خود را متناسب با محتوای این اشعار کند؛ فضای عمومی این اشعار بیشتر جنگ ها و نبردهای پهلوانان 

با یکدیگر، با دشمنان و با موجوداتی چون دیو و اژدها و کارهای شگفت انگیز و خارق العاده است.

در هنگام خواندن شعر حماسی باید:
1 آهنگ شعر را که مساوی با »ت تن تن، ت تن تن، ت تن تن، ت تن« )فعولن فعولن فعولن فعل( است 

حفظ کنند؛ مانند شعر زیر:

ــتاب ــد ش ــدر آم ــنگ ان ــز پش ــه مغ ــیابب ــّد افراس ــهی ق ــد آن س ــو دی چ
ــل ــم زور پی ــیر و ه ــازوی ش ــر و ب وز او، ســایه گســترده بــر چنــد میــلب
تیــغ بّرنــده  کــردار  بــه  چــو دریــا دل و، کــف چو بارنــده میغزبانــش 

2 کشیدن آخرین هجای کلمٔه پایانی هر مصراع )ایجاد کشش آوایی(.

در بیت های زیر از فردوسی، آخرین بخش »شتاب« و »افراسیاب«، »آب« است؛ همچنین آخرین بخش 
»جای« و »رهنمای« »آی« است که خواننده باید به هنگام خواندن، آن را بیشتر از کلمه های هر مصراع بکشد؛
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چو دید آن ســهی قّد افراســیاب«»بــه مغز پشــنگ اندر آمد شــتاب
ــام و خداونــد جــای ــد ن رهنمــای« »خداون ده  روزی  )همــان:24(خداونــد 

3 آشکار ساختن درست و کامل تشدیدها در خوانش.

4 خواننده می تواند در حین خواندن متن های حماسی با استفاده از حرکات دست و بدن و حتی حالت های 

صورت، آن را ادا کند به گونه ای که مخاطب صحنه هایی را که می شنود، بتواند تجّسم کند و با آن همسو شود؛ 
مانند کاری که شاهنامه خوانان )نّقاالن( در گذشته در بسیاری از قهوه خانه ها هنگام نقل داستان های شاهنامه 

انجام می دادند.
5 حماسه ها معموالً داستان های بلندی هستند که به فراخور پیشرفت رویدادها، بر شمار شخصیت ها نیز 

افزوده می شود؛ لحن و آهنگ خوانش متن الزم است با تغییر شخصیت ها، هماهنگ شود. به همین سبب، 
این گونه متن های بلند، تنّوع لحنی هم دارند و انواع لحن را در خود جای می دهند؛ تعلیمی، غنایی، ستایشی، 
مدحی، وصفی، گفت وگویی و ...، خواننده باید با توّجه به همٔه شرایط موجود در متن، به کار خود بپردازد 

و به این آهنگ های فرعی در فضای حماسه، توّجه داشته باشد.

لحن داستانی ــ روایی: داستان، قّصه و حکایت، تعریف کردن و بازگویی صمیمانٔه روایتی، با آهنگی 
نرم و مالیم است؛ به گونه ای که شنونده یا از آن، پند بگیرد و یا تحت تأثیر قرار بگیرد. آغاز چنین لحنی از 
روزگاران گذشته در قصه خوانی ها معموالً با عبارت »یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود« همراه 

بود؛ قصه ها، داستان ها و حکایت ها با مفاهیمی چون آموزه های زندگی، پندها و اندرزها همراه بوده اند.
با عباراتی نظیر »آورده اند که...«، »یکی را شنیدم...« »روزی ...«، »شنیدم...«،  حکایت ها معموالً 

»نقل است که ...« آغاز می شود؛ مانند:
 »شنیدم که خروسی بود، جهان گردیده ... « )وراوینی، 1380:445(

 »یک روز به وقت نیم روزان       شد پیش شبان، ز درد سوزان« )جامی، هفت اورنگ، لیلی و مجنون(
 »شبی یاد دارم که چشمم نخفت       شنیدم که پروانه با شمع گفت« )سعدی، 1376:186(

به طور کلی به هنگام خواندن متون روایی )قصه، داستان وحکایت( باید:
1 موضوع و محتوا و فضای کلّی متن را در نظر گرفت و لحن خاص را برگزید؛

2 آن را شبیه تعریف کردن یک واقعه یا حادثٔه پندآموز یا طنز خواند؛

3 سجع ها را رعایت کرد و تأکید کلمات را روی آنها گذاشت؛
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4 اشعار داخل حکایات را با لحنی مناسب آن خواند؛

5 عالئم نگارشی را دقیق، رعایت کرد تا تأثیر کالم بیشتر شود؛

6 مانند فردی که از قضیه آگاه است، با آرامش و اطمینان آن را خواند؛

7 با سکون ها و سکوت های به هنگام، بر تأثیر کالم افزود؛

8 به گونه ای خواند که شنونده، مشتاق و منتظر شنیدن بقیٔه ماجرا باشد؛

9 سرعت خواندن حکایات، کمتر از دیگر نوشته ها باشد؛

10 خواننده با نگاه های مناسب در حین خواندن به فهم مخاطبان، یاری رساند؛

11 در میان لحن روایی به تغییرهای مناسب آهنگ به تناسب شخصیت ها توّجه کرد؛

12 با رعایت دقیق فراز و فرودهای آوایی در لحن روایی، متناسب با جریان داستان، حالت کشش و انتظار 

را در شنونده برانگیزانیم و با ایجاد گسست های آوایی و وصل و درنگ های مناسب، او را به گوش دادن، 
ترغیب کنیم.

لحن گفت وگو )مناظره / پرسش و پاسخ(

گفت وگوها انواع مختلفی دارند:
1ــ مناظره: گفت وگوی رویارو با هدف چیره شدن بر دیگری، با یکدیگر در بحث و گفت وگو یا پرسش 
و پاسخ سخن گفتن است. در این نوشته ها معموالً لحن پرسش کننده، تند و محکم، به دور از خردگرایی و 
همراه با فخر فروشی است؛ در حالی که لحن پاسخ دهنده، همواره آرام و متین و توأم با خردورزی است؛ به 
بیان دیگر، پرسش گر که فکر می کند بر حق است، سؤالی را از طرف مقابل می پرسد، اّما چنان پاسخی می شنود 
که دیگر حرفی برای گفتن نمی ماند. خوانندهٔ چنین متنی می تواند همانند یک بازیگر، نقش آفرینی کند؛ یعنی در 
عین حال، دو لحن را با دو چهرهٔ متفاوت بیان کند. گاه با این طرف و آن طرف رفتن، جایگاه و صدای خود 
را تغییر می دهد که مفهوم را بهتر بتواند بیان کند. بهترین مناظره های  ادبّیات فارسی عبارت اند از: »مست و 

محتسب« از پروین اعتصامی، »فرهاد و خسرو« از نظامی:
در خواندن چنین متن هایی باید به نکته های زیر توّجه کرد:

1 به کشش های آوایی و جمالت پرسشی توّجه شود؛

2 به فروکاستن های لحن پاسخ گوینده توّجه شود؛

3 حّس غرور و خودخواهی در جمالت پرسش گر حفظ شود؛

4 حّس گفتن جمالت عاقالنه و حکیمانه در جمالت پاسخ گو، در نظر گرفته شود؛
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5 استفاده از دست و صورت و حرکات بدن در تفهیم موضوع، بسیار مفید و مناسب است.

نمونه:
کجایــی؟ کــز  گفتــش  بــار  آشــنایی»نخســتین  ملــک  دار  از  بگفــت 
انــده خرنــد و جــان فروشــندبگفــت آنجــا بــه صنعــت، در چه کوشــند؟ بگفــت 
نیســت ادب  در  فروشــی  جــان  بگفــت از عشــقبازان، ایــن عجــب نیســتبگفتــا 
بگفــت از دل تــو می گویــی، مــن از جــانبگفــت از دل شــدی عاشــق بدینســان؟
فزونســتبگفتــا عشــق شــیرین، بــر تــو چون اســت؟ شــیرینم،  جــان  از  بگفــت 
بگفــت آری چو خواب آیــد، کجا خواب؟بگفتــا هــر شــبش بینــی چــو مهتــاب؟
بگفت آنگه که باشــم، خفته در خاک ...«بگفتــا دل ز مهــرش کــی کنــی پــاک؟

)نظامی، 1382:244(

2ــ رجزخوانی: که هر دو نفر به شرح دالوری ها و نژاد و افتخارات خود با لحنی حماسی می پردازند؛ 
مانند: رستم و اسفندیار یا رستم و اشکبوس در شاهنامٔه فردوسی.

3ــ عادی: گفت وگوهای عادی، می تواند به دسته های مختلفی تقسیم شود. این گفت وگوها با توّجه به 
فضای داستان ها و عواطف موجود در آنها شکل و لحن خاص خود را می یابند؛ مانند: گفت وگوی رستم با 

سهراب پس از زخمی شدن.
در هنگام خواندن گفت وگوها باید:

1 لحن دو طرف گفت وگو را با توّجه به شخصّیت آنها در نظر گرفت؛

2 اگر گفت وگو، دارای راوی باشد، لحن راوی را نیز باید به دیگر لحن ها افزود؛

3 رعایت عواطف و احساسات دو طرف مکالمه، کار را برای شنونده، جّذاب می کند؛

4 هم حس شدن و گرفتن حالت دو طرف به خود، باعث تمایز گفته ها می شود؛

5 تغییر مناسب لحن گفتار به تناسب موقعیت شغلی و اجتماعی افراد و حاالت آنها، مورد توّجه باشد.

لحن طنز
طنز از قدیم در نظم و نثر فارسی رایج بوده و بیشتر در قالب حکایت، خودنمایی کرده است. طنزها معموالً 
در پایان به نتیجه می رسند و خواننده را تحت تأثیر قرار می دهند و می خندانند. برخی نیز از همان ابتدا کار خود 
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را شروع می کنند؛ مانند: 
» ــ ننه!ــ هان ــ این زمین رو چی یه؟ــ روی شاخ گاو ــ گاو رو چی یه؟ ــ روی ماهی ــ ماهی رو چی یه؟ 

ــ روی آب ــ آب رو چی یه؟
ــ وای وای! الهی روده ات ببره، چقدر حرف می زنی! حوصله ام سر رفت ...« )دهخدا(

در طنزها معموالً جمالت پایانی باید بیشترین تأثیر را بر روی خواننده بگذارند و خواننده از طریق آن بتواند 
لبخند را بر روی لبان مخاطب بنشاند.

لحن میهنی / وطنیه
سرودهٔ وطنیه که به آن »مام وطن یا میهنی« نیز می گویند، شعری است که در وصف میهن، سروده می شود و 
شاعر در آن می کوشد تا با تحریک احساسات ملّی گرایانه و وطن دوستانٔه مخاطبان خود، آنان را به پاسداری و 
محافظت از کشور خود برانگیزاند. شاعر این گونه اشعار، با شور و حرارتی وصف نشدنی، مردم را به دفاع از 
میهن خود فرا می خواند و در این کار، وطن را به مادر، مانند می کند؛ مادری که هرکس برای دفاع و حمایت 
از او باید به پا خیزد و از خود غیرت نشان دهد. یا به حال او می گرید، یا درس وطن خواهی را تعلیم می دهد. 

مانند شعر زیر از »ایرج میرزا«:

نگهبانیــم»وطــن مــا بــه جــای میهــن ماســت را  خــوش  میهــن 
طفولیــت کــز  داریــم  درس »حــب الوطــن« همــی  خوانیمشــکر 
ایمانیــمچــون که حــب الوطن زایمان اســت اهــل  ز  یقینــاً  مــا 
بیفشــانیم«گــر رســد دشــمنی بــرای وطــن رایــگان  دل،  و  جــان 

لحن ستایشی
ستایش مخصوص خداوند است و شاعر یا نویسنده در آن خداوند را به خاطر آفرینش بی همتا، قدرت 
بی نظیر و الطاف فراوانش می ستاید. در این هنگام خواننده نیز باید خود را موجودی از آفریده های او بداند که 

تسلیم او و شاکر بخشش ها و آفرینش اوست، مانند مثال های زیر:

را پــاک  جان آفریــن  آنکه جان بخشــید و ایمــان خاک راآفریــن 
بی ســتون کــرد و زمینــش جــای کردآســمان چــون خیمــه ای بر پــای کرد

)عطار، 1:  1377(
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لحن مدحی
مدح، نوشته ای درباره انسان است که شاعر از طریق آن، با کوچک تر دانستن خود در مقابل ممدوح به بیان 
مطلبی می پردازد. مدح ها نیز به پیروی از ستایش ها شکل گرفته اند و در آنها همان حاالت باید رعایت شود؛ اما 
با ستایش اختالف دارد، زیرا در ستایش شاعر یا نویسنده آزادانه تر می تواند حرف خود را بزند اما در مدح ها، 

به ویژه مدح حاکمان، این کار امکان پذیر نیست. مدح را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
( که در آن شاعر خود را از مریدان آنها  ( و امامان ) الف( مدح بزرگان دینی و مذهبی چون پیامبر )
می داند و زندگی اش را وابسته به وجود و اعتقاد به آنها می داند تا جایی که حاضر است جان فدایشان کند. 
گفته های آنان را بسیار با اهمیت می داند، در این مورد شاعر ممدوح را فردی فرا انسانی می داند و چهره و 
قامتش را در دنیا زیباترین می پندارد، کارها و اعمالش را نیز کارهایی خارق العاده می شمارد و به بیان معجزات 

و کرامات او می پردازد:

ــش ــت خاک ــش هس ــد کافرین هــزاران آفریــن برجــان پاکــشمحم
ــروز چشــم اهــل بینــش آفرینــشچــراغ اف کارگاه  طــراز 
سپهســاالر و ســرخیل انبیــا راســر و ســرهنگ میــدان بــال را
ــی ــاد صبحگاه ــش ب ــن بخ الهــیریاحی گنــج  مخــزن  کلیــد 

)نظامی، 1382:129(

ــرب ــاه ع ــدا، ش ــیر خ ــی آن ش ــبعل ــن دل ش ــا ای ــته ب ــی داش الفت
دل شــب محــرم ســراللّٰه اســتشــب ز اســرار علــی آگاه اســت
ــه نیافــتفجــر تــا ســینه آفــاق شــکافت ــی خفت ــدار عل چشــم بی
ــب ــه تاریکــی ش عــربناشناســی کــه ب یتیمــان  شــام  می بــرد 
پیغمبــرعشــق بــازی کــه هــم آغــوش خطر خوابگــه  در  خفــت 

شهریار
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لحن تعلیمی )اندرزی(
این لحن که به لحن اندرزی نیز موسوم است، تالش می کند با گویشی آرام و آهسته، در دل شنونده نفوذ 
کند و نکات مهم خوب زیستن را به مخاطب خود القا کند. در ایران این گونه نوشته بیشتر برای پند و اندرز به 
کار می رود. نویسنده این گونه متون، خود را به جای انسانی آگاه می گذارد و از زبان او که بیشتر شبیه پدران 
یا معلمان دلسوز است، با مخاطب خود سخن می گوید، به همین دلیل لحن متن های تعلیمی، لحنی پدرانه 
است و خواننده نیز باید هنگام خواندن، خود را پدر یا معلمی فرض کند که می خواهد نکاتی را به فرزندان 
یا دانش آموزانش بگوید. در این گونه اشعار نیز ممکن است با لحن های گوناگون مواجه شویم. به این اشعار 

توجه کنید:

پــاک خداونــد  آفریــدت  پــس ای بنــده! افتادگی کــن چو خاکزخــاک 
مبــاشحریص و جهان ســوز و سرکش مباش آتــش  آفریدنــت،  خــاک  ز 

)سعدی، 1376:189(

این ابیات لحنی واعظانه و اندکی حالت تحکمی دارد؛ یعنی انسانی روحانی خطاب به دیگران آنها را با 
جمالت امری به پرهیز از کارهای زشت )نهی از منکر( و انجام کارهای نیک )امر به معروف( سفارش می کند. 
در این گونه اشعار، لحن گوینده بسیار محکم و کوبنده است و خواننده چنان با شور و حرارت سخن می گوید 

که گویا از عاقبت انسان خطاکار کامالً آگاه است و دلش به حال او می سوزد.

لحن مناجات
مناجات به معنی راز و نیاز گفتن و نیایش با خداوند است. انسان در این زمان خود را بسیار کوچک فرض 
کرده، آنچه را که در حضور دیگران نمی تواند بیان کند، با آه و زاری یا شکر و سپاس بیان می کند. در این گونه 
اشعار، شاعر چیزهای معنوی از خدای خود طلب می کند و از او می خواهد که عاقبت به خیرش کند. لحن 

مناجات آکنده از عاطفه و احساس و بیانگر حالت فروتنی و خاکساری و تواضع بنده است.

کــه جــرم آمــد از بنــدگان در وجــودخداونــدگارا نظــر کــن بــه جــود
خاکســار بنــده  از  آیــد  خداونــدگارگنــاه  عفــو  امیــد  بــه 
پرورده ایــم تــو  رزق  بــه  بــه انعــام و لطــف تــو خــو کرده ایــمکریمــا! 
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بــازگــدا چــون کــرم بینــد و لطــف و نــاز بخشــنده  دنبــال  ز  نگــردد 
ــه عقبــی همیــن چشــم داریــم نیــزچــو مــا را بــه دنیــا تــو کــردی عزیــز ب
عزیــز تــو خــواری نبینــد زکــسعزیــزی و خــواری تو بخشــی و بس
مکــنخدایــا بــه عــزت کــه خــوارم مکــن شرمســارم  گنــه  ذل  بــه 

)بوستان سعدی، 1382:19(
هنگام خواندن نیایش ها و مناجات باید:

1 حس و حال عمومی حاکم بر فضای نیایش، حفظ شود.

2 حالت خشوع و خضوع در آهنگ کالم رعایت گردد.

3 لحن مالیم و متین که بیانگر ادب در پیشگاه خدای رحمان است، حفظ گردد.

4 به کشش ها، زیر و بمی حروف و صداها برای تأثیرگذاری بیشتر توجه گردد.

لحن توصیفی
توصیف یعنی وصف کردن و بیان جزئیات و ویژگی ها یا آوردن صفات و قیدهای حالت پیاپی برای چیزهایی 
که قرار است برای شنونده، بازگو کنیم. این صفت ها می توانند یا به ظاهر افراد و اشیا بپردازند یا به حاالت 

مختلف رفتاری یا حرکات او مانند:

و انــدر آن آینــه صــد گونــه تماشــا می کــرددیدمــش خــرم و خندان، قدح باده به دســت
)حافظ، 1382:193(

در توصیف، نویسنده چیزی را که می بیند، با شور و حال فراوان و با استفاده از آرایه هایی چون تشبیه و 
تشخیص به زبان می آورد. در تشبیه، نویسنده با تخیل خود می کوشد میان چند چیز شباهتی ایجاد کند و با این 
کار شنونده را به شگفتی وا دارد؛ مثالً در بیت های زیر منوچهری دامغانی با تشبیه کردن قطره باران به اشک 

عروس و تشبیه برگ گل به صورت او، هنر خود را به نمایش گذاشته است:
چون اشک عروسی است برافتاده به رخسار آن قطره باران که برافتد به گل سرخ 

روش دیگر شاعران و نویسندگان در توصیف کردن، استفاده از جان بخشیدن به اشیا )تشخیص( است. 
در این هنگام نویسنده همه چیز را زنده و مانند انسان می بیند و کارها، گفته ها و حرکات با اعضای انسانی به 

آنها می بخشد.
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شعر زیر از ملک الشعرای بهار سرشار از جان بخشی به کوه دماوند است:

بنــد در  پــای  ســپید  دیــو  دماونــدای  ای  گیتــی  گنبــد  ای 
ــود ــه خ ــی کل ــر یک ــه س ــیم ب بــه میــان یکــی کمربنــداز س آهــن  ز 
روی نبینــدت  بشــر  چشــم  بنــدتــا  دل  چهــر  ابــر  بــه  بنهفتــه 
ســرد و ســیه و خمــوش و آونــدچــون گشــت زمیــن ز جور گــردون
ــر فلــک مشــت دماونــدبنواخــت زخشــم ب ای  تویی،تــو  مشــت  آن 
ــت روزگاری ــه مش ــو ن ــی، ت ــی، ن ای کــوه نــی ام ز گفتــه خرســندن
زمینــی فســرده  قلــب  چنــدتــو  یــک  نمــوده  ورم  درد  از 

توصیف معموالً برای انسان ها، اشیا، طبیعت و عناصر آن چون درخت و سبزه و گل، دریا و کوه و جنگل است:
در خواندن چنین متن هایی باید به نکات زیر توجه داشت:

1 لحن توصیف می تواند در کنار دیگر لحن ها کامل شود؛ یعنی توصیف چیزی مثبت یا با شکوه با توصیف 

زشتی ها و پلیدی ها متفاوت است.
2 در لحن توصیفی آهنگ کالم، معموالً نرم است و آرامش خاصی دارد.

3 هنگام خواندن، دقت نظر و عنصر تخیل، نقشی مهم دارند.

4 این لحن از نظر فضای کلی آهنگ سخن، به لحن روایی نزدیک است. )مبانی خواندن در زبان فارسی، 

)1391

گونه های خواندن
1ــ 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 دورهٔ متوسطه با توّجه به آموزش های دورهٔ 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.

2ــ روش صامت خوانی: روش هایی که در زیر می آید بیشتر مبتنی بر صامت خوانی اند:
1ــ2ــ دقیق خوانی: در این نوع خواندن، دانش آموز به درک کامل متن خواندنی و نگهداری آن به طور 
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منظم در حافظه می رسد. او به افکار اصلی نویسنده پی می برد. 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.
2ــ2ــ خواندن تجّسمی: هدف 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.
3ــ2ــ خواندن انتقادی: در این روش دانش آموزان متن درس را مطالعه کرده، سپس دربارهٔ 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 مطالب و برقراری ارتباط بین 

جوانب مختلف مطالب می پردازد.
4ــ2ــ 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 ... .
با توّجه به اینکه یکی از اهداف آموزش زبان و  ادبّیات فارسی تلطیف عواطف و التذاذ ادبی 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، باید متونی ارائه شود که التذاذ و پرورش ذوق ادبی عملی شود.

ب( بررسی ساختار بخش نگارش
درس های مربوط به این حوزه شامل: متن درس، تصویر، کارگاه نوشتن و مثل نویسی هستند.
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معرفی عناصر درس

1ــ متن درس
اولین بخش هر درس محتوای آموزشی آن است که به صورت نظام مند دانش آموزان را با ساختار و اجزای 
نوشته آشنا می کند و چگونه نوشتن را با روش های مختلف آموزش می دهد. توضیح بیشتر درباره اهداف و 

محتوای متن درس در بخش دوم کتاب در بررسی درس ها ارائه می شود.

2ــ کارگاه نوشتن
فعالیت های کارگاه نوشتن با نظمی علمی و منطقی آموزشی به دنبال هم آمده اند. در این بخش سه فعالیت 
طراحی شده است. شمارهٔ یک با هدف تقویت توانایی تشخیص، شمارهٔ دو با هدف پرورش توانایی نوشتن و 
تولید دانش آموزان و شمارهٔ سه با هدف تقویت توانایی بررسی متن، تحلیل و نقدنویسی، طّراحی شده است. 

فعالیت اول: فعالیت نگارشی اول در حوزهٔ آفرینش قرار می گیرد و هدف از این بخش، پرورش توانایی 
نوشتن و تولید دانش آموزان است و این فعالیت واگراست. البته، سنجه، معیار و موضوع نوشتن در هر درس 

بر بنیاد آموزه های همان درس استوار است. 
فعالیت دوم: فعالیت دوم در قلمرو داوری، نقد و تحلیل قرار می گیرد. در این تمرین دانش آموزان از هم 
می آموزند، به هم می آموزانند و به دلیل داشتن زبان مشترک و احساسات نزدیک بهتر می توانند مفاهیم را به 
یکدیگر تفهیم و منتقل سازند. مبنای بررسی و نقد نوشته ها همان سنجه هایی است که در تمرین هر درس، ذکر 
شده است. در این فعالیت، دانش آموزان، نخست یاد می گیرند که با دّقت به خوانش نوشته های هم کالسی خود 
گوش بدهند )تربیت سواد شنیداری و افزایش درک شنیداری(، سپس بر بنیاد حافظه کوتاه مدت خود و البته 

یادداشت برداری، نقد و نظر خود را مکتوب کنند.
اهداف کارگاه نوشتن عبارت است از: 

 تقویت توانایی بازشناسی )تشخیص( متون.
 پرورش توانایی آفرینش نوشتاری، نوشتن و تولید.

 افزایش توانایی بررسی متن، تحلیل و نقدنویسی.
 تقویت توانایی اظهارنظر دربارهٔ افکار و اندیشه های بیان شده در نوشته دیگران.

 کسب مهارت در کاربرد صحیح قواعد دستوری برای درست سخن گفتن و درست نوشتن به زبان 
فارسی معیار.

 پرورش توانایی نقد و تحلیل و کاربست هر یک از آموزه های درس در نوشته دیگران.
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 کسب مهارت در کاربرد صحیح کلمات در مناسبات اجتماعی و مکاتبات.
 تقویت مهارت در کاربرد صحیح کلمات، ترکیبات، اصطالحات هر پایه.

 کسب مهارت و توانایی استفاده از زبان معیار.
 کسب مهارت در بیان افکار و اندیشه ها به صورت نقد و ارزیابی آثار.

 توانایی فرضیه سازی، استدالل و نتیجه گیری دربارهٔ محتوا و پیام متن.
فعالیت سوم: َمثَل نویسی: در َمثَل نویسی، بازآفرینی و گسترش دادن و افزودن بر شاخ و برگ اصل 
پایٔه  بر  نوشته، مورد تأکید است و هدف از این بخش بهره گیری از تخیل، فضاسازی و تولید مضمونی نو 

ضرب المثل ها است.
ضرب المثل ها در افزایش توان سخنوری و قدرت نویسندگی، کارمایه و نیروی شگرفی دارند. اگر در 
ساخت برونی و ظاهر، کوته نوشته و عبارتی بیش نیستند اما سرشار از معنا هستند و جهانی در پس خود دارند. 
به دلیل همین دو ویژگی، بهره گیری از ضرب المثل ها را شگردی بسیار کارا و اثربخش در پویاسازی ذهن و 

زبان می دانیم.
ریشٔه تاریخی و داستانی برخی از ضرب المثل ها در دسترس است اما هدف از این بخش، پژوهش دربارٔه 
ریشٔه تاریخی ضرب المثل ها نیست بلکه هدف این است که  هر دانش آموز از دریچٔه چشم خود به موضوع نگاه 

کند و به بازآفرینی مثل و بازسازی واقعه و فضا و رویداد آن بپردازد. 
اهداف مثل نویسی عبارت است از: 

 گسترش نوشته از راه بازآفرینی.
 آشنایی با نمونه هایی از ضرب المثل ها و آموزه های حکمی آنها.

 بهره گیری از ظرفیت معنایی و تصویری مثل ها برای بهتر نوشتن.
 کسب مهارت در برقراری ارتباط صحیح بین متون ادبی و موضوعات اجتماعی و سبک زندگی.

 کسب مهارت در نوشتن از طریق به کارگیری قدرت بازآفرینی مثل ها. 
 تقویت ذهنی و زبانی از طریق مثل ها.

نمایه مثل نویسی )بازآفرینی مثل(

برو کار می کن مگو چیست کار درس دوم

از کوزه همان برون تراود که در اوستدرس چهارم

کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسددرس ششم
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بار کج به منزل نمی رسددرس هشتم

سحرخیز باش تا کامروا باشیدرس دهم

چاه کن همیشه ته چاه استدرس دوازدهم

آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک استدرس چهاردهم

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازیدرس شانزدهم

روش های یاددهیـ  یادگیری

الف( بخش فارسی
این برنامه برای آموزش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی، تفکّر، گسترش گنجینٔه لغات، شناخت بهتر 
اطراف و ایجاد ذوق ادبی در دانش آموزان روش های زیر را مؤثّر می داند. الزم به توضیح است که روش های 
زیر جنبٔه توصیه ای و پیشنهادی دارد و مدارس و معلّمان و دست اندر کاران 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 می کند 

چنانچه از نتایج بحث ها هم گزارشی تهّیه شود، به تقویت چهار مهارت زبانی خواهد انجامید.

2ــ روش بحث گروهی: در صورتی که پرسش و پاسخ از حالت دو طرفه بین معلّم و دانش آموز یا 
دانش آموز و دانش آموز درآید و معلّم موضوع مشّخصی را در کالس طرح کند تا دانش آموزان دربارهٔ آن با 
هم مشورت و اندیشه کنند؛ روش بحث گروهی به کار گرفته خواهد شد. این روش از جمله روش های فّعال و 

مشارکتی در امر آموزش به شمار می رود.
گفت وگو  و  بحث  به  معلّم  هدایت  با  و  می  شوند  طبقه بندی  مختلف  گروه های  در  دانش آموزان  بنابراین، 
می پردازند. اهّمّیت 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. 
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گروه بندی مناسب، کنترل زمان، هدایت و رهبری گروه ها، طرح موضوعات مناسب و ... از جمله شرایط 
اساسی برای به کارگیری این روش است.

3ــ ایفای نقش، قّصه گویی و نمایش خاّلق: در دورهٔ اّول متوسطه به ویژه در کتاب فارسی به خوبی 
می توان از نمایش و قّصه گویی، مناسب با سن 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 چنانچه 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 قّوهٔ تفکر، استنتاج، رشد و شکوفایی خاّلقیت و استعدادهای زبانی و 

ادبی.

4ــ روش گردش علمی و مشاهده: در این روش معلّم برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با آثار تاریخی 
و ادبی و زبانی آنها را به بیرون از کالس می برد تا از نزدیک به مشاهده بپردازند. دانش آموزان با توضیح و 
به پرورش و تقویت مهارت های زبانی و  به صورت گفتاری و نوشتاری  توصیف دیده ها و شنیده های خود 
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 و یا آنها را به تصویر بکشند تا بدین 

ترتیب به پاره ای از مهارت های نگارشی تسلّط پیدا کنند.

5  ــ روش تفکّر استقرایی: از آنجا که تفکر پیوندی ناگسستنی با هر یک از مهارت های زبانی و ادبی 
دارد و در روش استقرایی هم تفکر در روندی متوالی، از آسان به پیچیده، سازماندهی می شود، لذا استفاده 
از این روش می تواند فرایند یادگیری مؤثّری را تا حصول نتیجه در دانش آموز ایجاد کند. در جریان تفکر، 
یافته های خود  بین  ارتباط  و کشف  تفسیر  به  و  می کنند  و طبقه بندی  را جمع آوری  اطاّلعاتی  دانش آموزان 

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

تولید  و  آفرینش  و  خلق  با  ماهیتاً  فارسی  ادبّیات  و  زبان  اینکه  به  توّجه  با  بدیعه پردازی:  روش  6  ــ 
اندیشه های بدیع ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ دارد، از این روش می توان برای آموزش انشا و نگارش خاّلق 
استفاده کرد. بر اساس این روش دانش آموزان با صحبت کردن و بحث دربارهٔ موضوع انشا، قیاس کردن، 

بیان احساسات خود و ... به تفکر خاّلق و پرورش عواطف دست می یابند.
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از گرفتاری قهرمان قّصه  این روش، مسئله ای مطرح می شود که می تواند  7ــ روش حّل مسئله: در 
آغاز 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 دربارهٔ حّل مشکل قهرمان داستان ارائه می دهد. دانش آموزان به 
بررسی علّت وقوع حوادث در قّصه ها می پردازند، ارتباط علّت 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 دورهٔ اّول متوسطه می توان از 

دانش آموزان خواست تا دربارهٔ 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 
مذهبی،  و  اجتماعی  علمی،  شخصیت های  نویسندگان،  شاعران،  سرگذشت  قبیل  از  می کنند.موضوعاتی 
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 دربارهٔ 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، نمرهٔ 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 
طی یک دورهٔ زمانی کوتاه با مطالعٔه گروه، تحت پوشش قرار گیرد. در انتخاب متن مورد تدریس باید در نظر 
داشت که متن به بخش های مستقل از یکدیگر قابل تقسیم باشد. بخش ها نیز از نظر حجم و دشواری باید تقریباً 

برابر باشند.
دانش آموز یک بخش از موضوع تعیین شده را مطالعه می کند و سپس با همتاهای خود که مسئول بخش 
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خود  گروه  به  سپس  می کنند.  نظر  تبادل  خود  اشکال های  رفع  برای  و  می شوند  جمع  هم  دور  مشترکی اند 
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 و 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 را فراگیرد و 
سپس آن را به دیگران درس دهد، برانگیخته می شوند تا با مطالعٔه بخش تعیین شده و آمادگی کامل برای جلسٔه 
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 طی یک دورهٔ کوتاه 
زمانی با مطالعه تیم تحت پوشش قرارگیرد. تقسیم موضوع، به خصوص زمانی مناسب است که هدف آموزشی، 

مطالعٔه 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 و 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.
 البّته درهر تکلیفی، مطلب باید به اندازهٔ کافی مشکل باشد تا فراگیرندگان را به چالش  بطلبد ولی نه آنقدر 

مشکل که آنان را مغلوب کند.

اجرای طرح:
1 یک بخش از موضوع برای آمادگی هر فراگیرنده تعیین می شود. در این مرحله هر فراگیرنده فقط بخش 

تعیین شدهٔ خویش را دریافت می  کند. باید اطمینان یافت که فراگیرندگان حقیقتاً مطلب را از یکدیگر یاد بگیرند 
و نه از مطالعٔه تمام بخش ها )میزان یادگیری دانش آموزان توسط آزمونی که تمام بخش ها را در بر می گیرد، 

سنجیده می شود(.
2 فراگیرنده قبل از تدریس با همتاهای خود که مسئول بخش مشترکی اند دور هم جمع می شوند و برای 
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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، آنگاه به تیم خود برگردند(.

3 وقتی گروه گردهم می آید، یک فراگیرنده کار را با تدریس بخش مربوط به خود شروع می کند. این عضو 

تیم مجاز است از هر نوع یادداشت یا کمکی که مجاز شناخته شده است، استفاده کند ولی مستقیماً به متن 
اصلی رجوع نمی کند. دیگر فراگیرندگان می توانند سؤال بپرسند، مخالفت کنند، یادداشت بردارند یا استنطاق 

نمایند. هر عضو به نوبت یک بخش جدید را ارائه می دهد.
4 در این مرحله، در مورد کل موضوع آزمونی گرفته می شود. این آزمون از قبل آماده شده است و 

می تواند هر نوع آزمونی باشد. این آزمون حاوی تعدادی سؤال از هر قسمت و چند سؤال درک مطلب عمومی 
مربوط به کل موضوع است.

5 کلیٔه 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 فردی و معدل گروه کمتر باشد، مهارت های تدریسی 

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

7 از فراگیرندگان برای جمع بندی مطالب و اطمینان از یادگیری و ارزشیابی نهایی سؤال می شود.

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 اّطالعاتی که ارائه می داد، اطمینان داشت؟ 
آیا نکات مهم را در مقایسه با جنبه های کم اهّمیت تر اّطالعات 

جدا می کرد و مورد تأکید قرار می داد؟
آیا نکات طبق یک روال منطقی و منظم ارائه شد؟

آیا هنگامی که مورد سؤال قرار می گرفت، اعتماد به نفس 
داشت؟

و  دّقت  از  اطمینان  و کسب  مفاهیم  برای روشن کردن  آیا 
فهم سؤال می کرد؟
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11ــ روش قضاوت عملکرد: در این طرح، کسب درک روشنی از معیارها، آنان را قادر می سازد تا 
کیفیت کار خویش را مورد قضاوت قرار دهند. در این صورت می توانند تا حدودی از ارزیابی کارشان 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 کنند. پس از بیان 
نظرهای مختلف توسط گروه ها، معلّم معیارهای علمی را ارائه می  دهد و بدین 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 مشخص 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؟

ب( بخش نگارش
یکی از نکات مهم در این برنامه روش تدریس معلم است. اهمیت این مطلب در این است که زمینه نوشتن، 
تفکر استقرایی و ...  مانند دریافت مفهوم، حل مسئله،  اکتشافی  فعال و  تدریس  تفکر است و روش های 
می تواند دانش آموزان را به چالش ذهنی بکشد و آنها را به تفکر وادارد. روش تدریس پیشنهادی دروس در 
فصل دوم کتاب برای هر درس ارائه شده است؛ در اینجا نیز به معرفی چند روش تدریس می پردازیم. دبیران 
محترم می توانند متناسب با موضوع درس،فضای کالس و دانش آموزان خود از این روش ها استفاده کنند. 
توجه داشته باشید که روش ها انعطاف کافی در کاربرد دارند و شما می توانید مراحل آن را با توجه به موضوع 

تدریس متناسب سازی کنید.
روش بارش فکری: بارش فکری )brainstorming( را ظاهرًا نخستین بار، شخصی به نام »الکس   اس   اسبورن« 
در سال 1938 به کار گرفت که به اسامی مختلف مانند بارش افکار، طوفان فکری، طوفان ذهنی نیز خوانده 
و  است  گروهی  روش  یک  فکری  بارش  است.  خاّلقیت  ایجاد  روش های  معروف ترین  از  یکی  و  می شود 
شرکت کنندگان در مورد یک مسئله یا مشکل به صورت گردشی تراوش های فی البداهٔه اندیشگانی خود را بیان 
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می کنند. یک نفر، مدیریت و هدایت بحث را بر عهده می گیرد و یک نفر هم زایش های ذهنی ارائه شده را روی 
تخته یادداشت می کند. 

این روش دو مرحله دارد:
1ــ زایش و بارش فکر: هدف از این مرحله تولید افکار و اندیشٔه فراوان است که از سوی شرکت کنندگان 

ارائه می شود. در مرحله تولید فکر، هنجارهایی وجود دارد که همه شرکت کنندگان باید رعایت کنند:
 پرهیز از داوری، هیچ فکر و نظری نباید مورد قضاوت، ارزیابی و انتقاد قرار گیرد.

 نوبَر بودن فکر، هرچه افکار تازه تر و دور از ذهن، بکر و جسورانه باشند، ارزش بیشتری دارند.
 باروری ذهن، هرچه میزان افکار و طرح نظرات نو بیشتر باشد، بهتر است.

 ایجاد فرصت، تا زمانی که افراد گروه دیدگاه های تازه ای ارائه می دهند، جلسٔه بارش افکار امتداد می یابد.
2ــ سنجش اندیشه ها: در این مرحله، افکار مطرح شده؛ مورد ارزیابی قرار می گیرند، در صورت لزوم، 
حذف و کاهش یا ترکیب می شوند و یا فکرهای جدید و کامل تری را به وجود می آورند. در نهایت نیز ایده های 

برتر انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرند.
شیوۀ اجرا: معلم، موضوع نوشتن را تعیین می کند، از دانش آموزان می خواهد تا هرکلمه ای که با توجه 
به موضوع انشا به ذهن آنها می رسد، یادداشت کنند، سپس با هر واژه، جمله ای بسازند. از کلمات تکراری 
و ساخت جمله های شبیه به هم، باید پرهیز شود. در پایان، جمله های ساخته شده را با رعایت نظم منطقی و 

انسجام معنایی در پی هم بچینند و متن نوشته را کامل کنند.

روش حّل مسئله 
یکی دیگر از روش های مناسب آموزش نگارش و انشا » روش حل مسئله« است. در این روش، مسئله ای 
مطرح می شود که مثالً می تواند از گرفتاری قهرمان قّصه آغاز 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 دربارهٔ حّل 
مشکل قهرمان داستان ارائه می دهد. دانش آموزان به بررسی علّت وقوع حوادث در قّصه ها می پردازند، ارتباط 
علّت 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 این دوره می توان از دانش آموزان خواست تا دربارهٔ شنیده ها یا خوانده های خود به قضاوت   و 

داوری بپردازند. 
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مراحل روش حل مسئله مبتنی برالگوی »جان دیویی«:
1 مشّخص کردن موضوع یا مسئله

2 جمع آوری اطاّلعات برای ساخت فرضیه

3 فرضیه سازی

4 آزمایش فرضیه ها

5 نتیجه گیری، تعمیم و کاربرد.

مراحل روش حل مسئله، مبتنی بر الگوی »جورج پولیا«:
الف( درک و فهم موضوع یا مسئله

ب( نقشه کشی یا طراحی برای حل مسئله
پ( اجرای نقشه و راهبردهای انتخاب شده

ت( بازنگری و بررسی

و  گمانه ها  بتوانند  که  می دهد  قرار  موقعیتی  در  را  دانش آموزان  مسئله،  حّل  الگوی  با  مطابق  مدرسه، 
پندار های خود را از راه  جست وجو، کاوش و به کمک 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 
نیز آگاه  شوند. در روش حّل مسئله شاگرد محور فّعالیت  است و اطاّلعات علمی مستقیماً به او انتقال داده 
نمی شود. معلّم با طرح موضوع و مسئله، شاگرد را به فّعالیت  وا می دارد و برای 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 5 یا 6 نفره تقسیم می شود: 

1 یک موضوع نوشتاری طرح می شود.

2 دانش آموز با کمک و هدایت معلّم، اطاّلعات مورد نیاز را از طریق گفت وگو، مطالعه، مشاهده و راه های 

دیگر گردآوری می کند. 
3 شاگردان راه حل های احتمالی را حدس می زنند و فرضیه سازی می کنند. در این مرحله شاگردان ناگزیر 

هستند به تفّکر و هم اندیشی بپردازند. 
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4 شاگردان باید اطاّلعات و شواهد موجود را بررسی و تحلیل کنند و عواملی را که به پذیرش یا رّد گمان ها 

منجر می شوند، مشّخص کنند. 
5 نتیجه گیری، اساس این الگوست و شاگرد باید پیش بینی کند که نتایج به دست آمده، 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، همٔه شاگردان با همدیگر و نیز با معلّم در ارتباط اند و نقش معلّم، نقش مشاوره و راهنمایی است.

روش روشن سازی طرز تلّقی )برخورد و زایش اندیشه ها(
شیوهٔ برخورد افراد عمیقاً روی مؤثّر بودن و رضایت شخصی شان اثر دارد. از این رو، طرز برخوردها 
جنبه مهّمی از یادگیری احساس اجتماعی هستند. بسیاری از افراد شیوهٔ برخورد را یک مسئله شخصی 
بتوانند آزادانه طرز برخوردهایشان را مورد بررسی قرار دهند، بینشی کسب  می پندارند ولی چنانچه افراد 
می کنند که می توانند رفتار خویش را به سامان آورند و دریابند که شیوهٔ برخوردهایشان ممکن است کیفیت 

عملشان را محدود سازد. 

مراحل روش طرز تلّقی:
مرحلۀ اول ــ خود سنجی: دراین مرحله، فراگیران تالش می کنند به پرسش های کتبی معلم به تنهایی و 
به طور خالصه پاسخ دهند و توان فکری و نوشتن خود را در رویارویی و برخورد با موضوع و مسئله، بسنجند.

مرحلۀ دوم ــ ارزشیابی و رتبه بندی فردی: معلم همان سؤاالت مرحلٔه اول را به صورت پرسش نامه 
ـ  5  ــ6ــ ...گزینه ای( به فراگیران می دهد. هر فراگیر به صورت فردی گزینه ها را براساس  چند گزینه ای )4  ـ
مناسب ترین نظراتش رتبه بندی می کند. مناسب ترین نظر، در پرسش نامٔه 5 گزینه ای رتبه 5 و همین طور رتبه های 

دیگر 1،2،3،4 تعیین می شود.
مرحلۀ سوم ــ بررسی گروهی و یافتن مناسب ترین دیدگاه: افراد هرگروه به گروه خود بازمی گردند، 
پس از نقد و بررسی، مناسب ترین گزینه را انتخاب می کنند، ممکن است در بین گروه، اختالف دیدگاه برای 
یافتن مناسب ترین پاسخ وجود داشته باشد که کامالً طبیعی است و موضوع مهم در چنین حالت، نوع مدیریت 
معلم یا رهبر گروه و تدبیر مناسب برای یافتن بهترین نظر است. البّته هدف اصلی همین است که این اختالف 
دیدگاه ها و ناسازی نظرها به صورت آموزشی و علمی بررسی و حل شود و دانش آموزان هم چگونگی برخورد 
با نظرات مخالفان را در جمع خود تجربه کنند و تحّمل شنیدن سخن دیگران را در خود بپرورانند و این تمرینی 

برای بهتر و با آرامش زیستن است.
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مرحلۀ چهارم ــ طراحی کارنما برای گزارش فرایند: معلم، در حالی که دانش آموزان مرحله سوم را 
اجرا می کنند، کارنما یا جدول گزارش را طراحی می کند. این کارنما می تواند روی تخته یا برگه ای طراحی 

شود و در حقیقت شیوه نامٔه عملکرد گروه باشد.
ـ تدوین نقد و گزارش: دراین مرحله، معلم با کمک گروه ها مناسب ترین پاسخ هر گزینه را  مرحلۀ پنجمـ 
بر پایه اکثریت آراء و بیان دلیل از طرف گروه ها و افراد، برمی گزیند و حتی معلم می تواند یک ستون آخر جدول 

را به بیان دیدگاه خود اختصاص دهد.
مهم ترین بخش این روش، تهّیه سؤاالتی چند گزینه ای است که قابلیت درجه بندی دارند و دانش آموزان 
می توانند آنها را درجه بندی کنند، بهتر است سؤاالت واگرا باشند تا دانش آموزان درجه بندی های متفاوتی 
را انجام دهند. دانش آموزان در مرحلٔه نقد و بررسی از نظر خود دفاع می کنند و برای پندار و فرضیٔه خود، 
ــ  بتوانند مهارت هایی چون: فرضیه سازی  آن است که دانش آموزان  این روش هم  دلیل می آورند؛ هدف 
خودارزشیابی ــ صحبت کردن ــ گوش دادن ــ دلیل آوردن ــ احترام به گروه ــ آزادی بیان و رأی گیری، 

درمرحله آخر ــ نقد کردن نظر دیگران و توانایی شنیدن دیدگاه ناساز و تحّمل نظر دیگران را بیاموزند.

یا  دانش آموز  و  معلّم  بین  دو طرفه  از حالت  پاسخ  و  پرسش  که  در صورتی  بحث گروهی:    روش 
دانش آموز و دانش آموز درآید و معلّم موضوع مشّخصی را در کالس طرح کند تا دانش آموزان دربارهٔ آن با 
هم مشورت و اندیشه کنند؛ روش بحث گروهی به کار گرفته خواهد شد. این روش از جمله روش های فّعال و 
مشارکتی در امر آموزش به شمار می رود بنابراین، دانش آموزان در گروه های مختلف طبقه بندی می  شوند و با 

هدایت معلّم به بحث و گفت وگو می پردازند.
اهّمیت این روش با توّجه به ماهّیت 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.

توّجه: از این روش در پاسخ به فّعالیت ها هم می توان بهره گرفت اما به این نکته باید توّجه داشته باشیم 
که در این درس، مرحلٔه اندیشیدن و تفّکر دربارهٔ موضوع به صورت همفکری، مشورت، رایزنی و هم اندیشی 
است ولی هنگامی که عمل نوشتن قرار است آغاز شود، کار گروهی تبدیل به کارفردی می شود و از اینجا به 
بعد هر کس مسئول سامان دادن ذهن و نوشتٔه خود است و همین بخش است که مبنای ارزشیابی خواهد بود.
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روش قّصه نویسی و نمایش خاّلق: در این دورهٔ تحصیلی به ویژه در کتاب فارسی و آموزش مهارت های 
نوشتاری به خوبی می توان از نمایش و قّصه نویسی، مناسب با سن نوجوانی استفاده کرد. برخی از دروس به 
گونه ای سازماندهی شده اند که با هدایت معلّم می توان مفاهیم موردنظر را به صورت عینی و محسوس به نمایش 

گذاشت. 
این روش ها چنانچه با بحث و تبادل نظر و ارزشیابی در کالس توأم شود، می تواند عالی ترین اهداف آموزش این 
درس ها را محّقق کند. بخشی از این اهداف عبارت اند از: ایجاد برقراری ارتباط انسانی و عاطفی، نظم بخشی به 

افکار و گفتار، پرورش قّوهٔ تفّکر، استنتاج، رشد و شکوفایی خاّلقیت و استعدادهای زبانی و ادبی.
برای اجرای عملی و کاربردی این روش بهتر است یک متن داستانی را براساس عناصر زیر کالبدشکافی 
کنیم. به کارگیری این روش در نوشتن و یا اجرای نمایش و پذیرفتن نقش ها هم شیوهٔ بررسی ساختار و محتوا 
این عناصر و  تولید چنین متن هایی  یاد می گیرند که خودشان هم در  را آموزش می دهد و هم دانش آموزان 

چارچوب را رعایت کنند:
 شخصّیت یا شخصّیت ها

 زاویٔه دید
 زمان داستان
 مکان داستان

 رویدادهای مهم
 درونمایه و محتوای اثر

روش مشاهده و گردش علمی: در این روش معلّم برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با آثار تاریخی و ادبی 
و زبانی 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 و یا آنها را به تصویر بکشند تا بدین ترتیب به پاره ای 
از مهارت های نگارشی تسلّط پیدا کنند. این روش برای تمرین خوب دیدن و تربیت سواد دیداری و تقویت 

توانایی تبدیل دیده ها به نوشته، بسیار مناسب است.
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روش ها و شگردهای مناسب برای عناصر سازه ای یک واحد درسی
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ارزشیابی

الف( ارزشیابی در برنامۀ درسی فارسی
ارزشیابی یکی از عناصر بسیار مهم برنامه درسی است که تنها به پرسش های کالسی یا آزمون های پایانی 
محدود نمی شود. وقتی که محصول برنامه درسی به شکل بستٔه 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:
1 شیوهٔ ارزشیابی باید با اهداف آموزشی و سایر عناصر برنامه، متناسب باشد و معلوم کند که هر کدام از 

شیوه ها و مهارت ها چه دانش، مهارت و نگرشی را می سنجد.
2 شیوهٔ ارزشیابی باید با رویکرد برنامه تناسب داشته باشد، مثالً در برنامه ای که فعالیت محور و مهارتی 

است، شیوه های ارزشیابی در عین توجه به فرایند آموزش، نتیجه و میزان کسب مهارت آموزشی را نیز مورد 
توّجه و سنجش قرار می دهد.

3 شیوهٔ انتخاب شده، نسبت به سایر شیوه ها، کارایی بیشتری داشته باشد.

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

برای ارزشیابی از میزان تحقق اهداف برنامٔه درسی زبان و ادبّیات فارسی دورهٔ اّول متوسطه، جهت گیری های 
متنّوعی قابل طرح است. در این برنامه با توّجه به اصول و مبانی آموزش زبان و ادبّیات فارسی و نیز اهمیت 

برخی روش های ارزشیابی در این درس به اصول زیر تکیه و تأکید می شود:
1 ارزشیابی از مهارت های خوانداری زبان

2 ارزشیابی تلفیقی از مهارت های نوشتاری زبان

3 ارزشیابی از فرایند آموزش و فّعالیت های دانش آموزان

4 ارزشیابی مستمر )تکوینی( در کنار ارزشیابی پایانی

با توجه به ماهیت برنامٔه درسی زبان و ادبّیات فارسی و نیز نوع ارزشیابی حاکم بر آموزش، برای ارزشیابی 
این درس، روش های زیر پیشنهاد می شود:

1 آزمون کتبی

2 آزمون شفاهی

3 مشاهدهٔ رفتار.
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برای استفادهٔ درست از روش های فوق و رعایت رویکردهای ارزشیابی در این برنامه، از ابزارهای زیر 
می توان بهره گرفت:

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

2  آزمون شفاهی شامل پرسش های شفاهی از مهارت های گوش دادن، سخن گفتن، خواندن، درک متن 

و ریزمهارت های خوانداری )لحن، تکیه و...(.
3 چک لیست، ابزار اندازه گیری عملکرد دانش آموز در مهارت های ارتباطی، توانایی های ذهنی، شرکت 

در فعالیت های گروهی و مهارت های شفاهی زبان.

گونه های ارزشیابی
از  است  عبارت  ارزشیابی  بدانیم،  آموزشی  تجربه های  اثر  بر  دانش آموز  رفتار  در  تغییر  را  یادگیری  اگر 
و  تجزیه  و  آموزشی  فّعالیت  های  در  شده  تعیین  هدف های  اساس  بر  شده  ایجاد  تغییرات  میزان  اندازه گیری 
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 
راستا ترس و اضطراب از ارزشیابی در نزد دانش آموزان بیشتر 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:
1  ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای شناخت توانایی و زمینه های علمی دانش آموزان و 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.

5 برای ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزش در دانش آموزان است، نه صرفاً برای تهدید و تعیین 

افراد قوی و ضعیف.
اگر ارزشیابی به نحو مطلوب انجام گیرد، مستقیماً در بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان تأثیر خواهد 
گذاشت؛ زیرا آنها را از میزان تالش برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی آگاه خواهد ساخت. همچنین ارزشیابی 

تدریجی و دائمی باعث مرور مطالب از قبل یادگرفته شده می گردد.
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انواع ارزشیابی:
1ــ ارزشیابی تشخیصی: این نوع ارزشیابی به منظور تعیین معلومات و رفتار ورودی و کشف دالیل 

اصلی مشکالت در یادگیری است.
2ــ ارزشیابی تکوینی: ارزشیابی تکوینی به منظور اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مراحل 

مختلف تدریس است که دو مقولٔه 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 شاگردان 

در طول یک دورهٔ آموزشی و قضاوت دربارهٔ اثربخشی کار معلّم و برنامٔه درسی انجام می گیرد.
انواع ارزشیابی بر حسب نحوۀ اجرا:

1 ارزشیابی انفرادی که شامل ارزشیابی شفاهی یا عملی است.

2 ارزشیابی گروهی شرایط یکسانی را برای همٔه شاگردان فراهم می آورد و معموالً به صورت امتحان 

کتبی است.

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

2 ارزشیابی هنجاری که بر مبنای معیار و مالک نسبی فراهم می شود و در آن ارزشیابی دانش آموزان از 

نمرهٔ زیاد به کم ردیف می شوند.
روش های مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی: در فرایند ارزشیابی معلّم نباید از به کارگیری تنها 
یک روش خاص استفاده کند؛ زیرا بسیاری از جنبه های رفتاری مختلف دانش آموزان را نمی توان به مرحلٔه 
آزمون های ساده تنّزل داد و باید آنها را در موقعیت واقعی سنجید. با توّجه به تغییراتی که در حیطٔه مختلف 

یادگیری به وجود می آید، حداقل چهار روش ارزشیابی به شرح زیر وجود دارد:

1ــ ارزشیابی از طریق مشاهده: هنگامی که از طریق مداخلٔه حواس به خصوص دیدن، به داوری 
دربارهٔ رفتار یا عمل معینی 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:
 مشاهده از لحاظ تعّمق و دّقت

 مشاهده از لحاظ خارجی یا داخلی بودن
خارجی: مشاهدهٔ رفتار فرد در حین انجام عمل و ثبت خصایص وی.

داخلی: بیان خصوصیات رفتاری توسط خود فرد.
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 مشاهده از لحاظ موقعیت
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.
 مشاهدۀ مستقیم یا غیرمستقیم

غیرمستقیم،  مشاهدهٔ  در  ولی  است  زیاد  دانش آموز  در  تصنّعی  رفتار  بروز  امکان  مستقیم  مشاهدهٔ  در 
مشاهده کننده پنهان است و رفتار طبیعی تری مورد بررسی قرار می گیرد.

مزایا و محدودیت های روش مشاهده
الف( مزایا: 

 تفاوت های فردی در زمان غیرمحدود مورد بررسی قرار می گیرد که می تواند نشان دهندهٔ فّعالیت  های 
طبیعی دانش آموزان باشد.

  برای همٔه گروه های آموزشی )سنین و مراحل مختلف تحصیل( قابل اجراست.
ب( محدودیت ها: 

 انجام این روش مستلزم دّقت، هوشیاری و صرف وقت زیاد است.
 امکان ایجاد موقعیت مناسب برای همٔه شاگردان فراهم نیست. تفاوت تفسیر رفتار در همگان وجود دارد.

2ــ ارزشیابی از طریق انجام کار: اگر تغییرات ایجاد شده در دانش آموز در حیطٔه عمل 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 

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

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

الف( مزایا: 
با  رویارویی  در  را  دانش آموزان  مهارت های  و  داشته  فوری  بازخوردی  می تواند  ارزشیابی  این گونه   

واقعیت ها به دّقت بسنجد.
  این گونه ارزشیابی قدرت بیان و استدالل دانش آموزان و اظهار نظر آنها را در حضور جمع تقویت می کند.
  در این ارزشیابی برای دانش آموزان دوران آمادگی و کالس اّول که قدرت نوشتاری کمی دارند مناسب است.

ب( محدودیت ها:
  این شیوه مستلزم صرف وقت زیاد و در نتیجه، خسته کننده است و به تدریج از دّقت آزمایش کننده کاسته می شود.

  دانش آموزان ممکن است به علّت نقص بیان از گفتن پاسخ خودداری کنند.
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  عوامل محیطی بر دانش آموز تأثیر فراوانی می گذارد به نحوی که ممکن است وی به جای پاسخ صحیح، 
کلمات مبهمی به کار ببرد.

  عینیت و اعتبار ارزشیابی شفاهی نسبت به آزمون کتبی کمتر است.

3ــ ارزشیابی 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 دارای پایایی و 

اعتبار است.
به هدف های  تعیین میزان موفّقیت دانش آموزان در رسیدن  برای  آزمون هایی که معلّم طرح می کند غالباً 

آموزشی طرح ریزی می شود.

تفاوت  بنی آزمون های استاندارد شده وآزمون های معلّم
1 آزمون های استاندارد در مقایسه با آزمون های معلّم به زمان و تخّصص بیشتری نیاز دارد.

2 نتایج آزمون های استاندارد مشّخص، قطعی و قابل بررسی است.

3 آزمون های استاندارد برای استفاده در مناطق مختلف و مقایسٔه شاگردان مدارس مناطق مختلف با 

یکدیگر تهّیه می شود.
انواع آزمون های معلّم:

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

1 پرسش های چندگزینه ای

2 پرسش های صحیح و غلط

3 پرسش های جورکردنی

4 پرسش های کامل کردنی

5 پرسش های کوتاه پاسخ

آزمون تشریحی که بیشتر معلّمان به علّت 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 
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نظر تصحیح کننده، وقت گیر بودن تصحیح و عدم امکان سنجش سرعت انتقال و آمادگی ذهنی دانش آموزان 
دارد. )شعبانی،1382(

ب( ارزشیابی در بخش نگارش: ارزشیابی این برنامه از حساسیت خاصی برخوردار است و دلیل آن 
رویکرد برنامه است. از آنجایی که رویکرد این برنامه مهارت آموزی است، میزان کسب مهارت نوشتن مورد 

توجه و سنجش قرار می گیرد؛ بنابراین در این سنجش به هیچ وجه از پرسش های دانشی استفاده نمی شود. 
برای ارزشیابی مستمر مهارت نوشتن، پیشنهاد می شود دبیران محترم برای هر دانش آموز پوشه کار درست 
کنند و میزان مهارت نوشتن او را با خودش ارزیابی کنند. به بیان دیگر اولین نمونه نوشته دانش آموز داخل 
پوشه قرار گیرد، پس از دو ماه نمونه دیگر و به همین ترتیب ادامه می یابد. به این ترتیب فرایند مهارت آموزی 

هر دانش آموز رصد می شود و میزان پیشرفت او مورد توجه قرار می گیرد.
در آزمون های کالسی و پایانی با الگوبرداری از سه فعالیت کارگاه نوشتن می توانید سؤال طرح کنید. به بیان 

دیگر آزمون شامل سه نوع سؤال تشخیصی، تولیدی و تحلیلی باشد. 
سؤال تشخیصی: به عنوان نمونه می توانید سه متن کوتاه به دانش آموز بدهید و بپرسید اوالً فضای غالب 

متن ها عینی است یا ذهنی، ثانیاً کدام متن با روش جانشین سازی تولید شده است. 
سؤال تولیدی: در این بخش موضوعی در اختیار دانش آموز قرار می گیرد و از او می خواهید مثالً با 

روش مقایسه برای آن متن بنویسد. 
بخش دیگر سؤال های تولیدی  از حکایت نگاری، مثل نویسی و شعرگردانی خواهد بود. در این بخش می توان 

یکی از موارد )مثالً حکایت نگاری( را انتخاب کرده و طراحی سؤال مانند الگوی کتاب نگارش انجام شود.
سؤال تحلیلی: نوشته ای به دانش آموزان داده می شود تا با توجه به معیارهایی که در سؤال مشخص شده 

است، متن را تحلیل کنند. برای نمونه معیارها می توانند به شکل زیر باشند: 
 رعایت اصول بندنویسی

 پرهیز از نگارش جمله های طوالنی
 استفاده از واژه های مناسب فضای متن 

ذکر دو نکته بسیار اهمیت دارد:
1 ارزشیابی آزمون ها دقیقاً با سنجه های جدول ارزشیابی انجام می شود. 

2 متن ها و موضوعاتی که در آزمون طرح می شود، عیناً از متن ها و موضوعات کتاب نباشد؛ فراموش 

نکنیم که، »مهارت« را می سنجیم نه »دانش« را.
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شیوه نامۀ ارزشیابی فارسی و نگارش ٢

ارزشیابی، فرایندی است که از ساختاِر محتوا، چگونگی آموزش و یادگیری، تأثیر می پذیرد. شیوه نامٔه 
ارزشیابی آزمون کتبی فارسی و نگارش تازه تألیف، دقیقاً بر همین، بنیاد استوار است. محتوای این کتاب در 

دو بخش سازماندهی شده است.
الف( فارسی: 10 نمره شامل هشت درس )1، 3، 5، 7، 9، 11، 13 و 14(

نمرهموضوع هاردیف

1

1معنی واژه

1امالی واژه

1/5دستور

2
1/5آرایه های ادبی

1حفظ شعر

3

2درک مطلب  

1معنی و مفهوم نثر

1معنی و مفهوم نظم

10جمع

تذکّر:
 ویژگی های معنایی و دستوری واژگان، باید در »جمله« پرسیده شود.

 در امالی واژگان، »تشدید« ارزش امالیی ندارد.
 گسسته یا پیوسته نویسی واژه هایی که ساخت ترکیبی دارند )مانند کتاب خانه یا کتابخانه(، یکسان است و 

ارزش امالیی ندارد.
 در حفظ شعر )اشعار بخش فارسی(، از آوردن جای خالی باید پرهیز کرد؛ سرودهٔ کامل یا بخشی از آن 

خواسته شود.
 در آزمون ها و پرسش های فرایندی که در جریان یادگیری کالسی به صورت شفاهی برگزار می شود، به 
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موضوع های خوانشی یا پاره مهارت های خوانداری )مانند لحن، تکیه، مکث و درنگ، فراز و فرودهای آوایی 
و ... ( و فن بیان باید توّجه شود.

ب( نگارش: 10 نمره شامل هشت درس )2، 4، 6، 8، 10، 12(

نمرهسنجه های ارزشیابیموضوعردیف

2توانایی بازشناسی آموزه های درسبازشناسی1

2
تولید متن

1ــ خوش آغازی )جّذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کّلی ازمحتوای 
نوشته(

1

2ــ پرورش موضوع یا شیوه بیان نوشته: )بیان ساده و صمیمی ــ بیان 
احساس متناسب با موضوع ــ سیر منطقی نوشته ــ فکر و نگاه نو(  

9

برانگیز  تفّکر  و  تأثیر گذاری  ــ  مطالب  )جمع بندی  فرجامی  خوش  3ــ 
بودن(

1

41ــ رعایت نشانه های نگارشی

52  ــ امالی واژگان )نداشتن غلط امالیی(

3
مثل نویسی/ حکایت نگاری/ شعر گردانی )درک و دریافت هسته معنایی سازه های نوشتاری

نشانه های  و  امال  رعایت  ــ  موضوع  پروراندن  ــ  شعر  و  حکایت  مثل، 
نگارشی( 

4

20جمع

زمان تدریس این کتاب، 1 ساعت در هفته و نوع آزمون، کتبی است.
 به لحاظ بودجه بندی حجم محتوا در طراحی آزمون نوبت دوم، بارم بندی سؤاالت به نسبت 15)نوبت 

دوم( به 5 )نوبت اول( باشد. 
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بخش  دوم

بررسی درس ها
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مقدمه

پس از آشنایی با ارکان برنامه در فصل اول، در بخش دوم به بررسی درس به درس می پردازیم که بی تردید 
برای کالس درس بسیار کاربردی است. برای تدریس هر درس، سه جلسٔه آموزشی در نظر گرفته شده است. 

ستایش
لطف خدا1

زبـان ها1 بخش  چاشنی  نـــام  بیان هابــه  در  معنی  حـــالوت سنـج 
بلندش خواهد  او  کـه  سر،  آن  نژندشبلند  خواهد  او  که  دل،  آن  نژند 
گشـاده ست احسـان  نـــابستٔه  داده ستدِر  می بایست  آنچه  هرکس  به 
عـــالم وضـع  نهاده  ترتیبی  که نی یک موی باشد بیش و نی کمبـــه 

گردد5 حـال  قـــــرین  لطفش  گردداگر  اقبـــال  ِادبــــــارها،  همه 
پـای نهد  یک سو  او  توفیق  رایوگـــر  از  نه  آید  کـــــار  تدبیر  از  نه 
روشنـایی نبخشد  گر  را  راییِخـــــَرد  تیره  در  ابـــد  تــــــا  بماند 
راه ایــن  در  باشد  آن  عقل  آگــاهکمـال  هیچ  از  نیستم  گـــوید  که 

فرهاد و شیرین، وحشی بافقی

1ــ نقل از ص 437 )بخش مثنویات( دیوان وحشی بافقی، با مقدمٔه سعید نفیسی، 1392، تهران، نشر ثالث
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آگاهی های فرامتنی
مثنوی »چاشنی بخش زبان ها« تحمیدیه ای است از کمال الدین وحشی بافقی کرمانی )یا یزدی(، )وفات 
اهمیت وحشی  دارد.  انگیز  دل  و  نرم  و کالمی  لطیف  بسیار  در غزل سرایی طبعی  هـ. ق(. »وحشی   991
بیشتر در سرودن ترکیب بندهای مشهور اوست. اختصاص مهم شعر وحشی در آن است که به نحوی الیح، 
احساسات و عواطف رقیق و تند شاعر را بیان می کند و از این حیث، وحشی در میان شاعران ایران امتیاز 
خاصی دارد …« )صفا1374، 621(. »گذشته از دیوان که تقریباً شامل 5300 بیت است سه مثنوی از او 
مانده 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 که در 961 به پایان رسیده است، سوم فرهاد و شیرین یا شیرین و فرهاد در 1070 
بیت که ظاهرًا در 962 ناتمام مانده و وصال شیرازی شاعر معروف قرن سیزدهم در 1265 قمری آن را به پایان 

رسانیده است.آنچه از اشعار وی تاکنون انتشار یافته 8531 بیت می شود.« )نفیسی1392، 31(
در وجه تسمیٔه تخلص وی که »وحشی« است، مال عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی در تذکرهٔ میخانه که در 
1028 تمام کرده، از زبان وی چنین نوشته است: »در آن ایامی که من در کاشان به مکتب داری اشتغال داشتم، 
شعر نمی گفتم، فاما برادرم قبل از من شعر می گفت و وحشی تخلص می کرد و هنوز مبتدی بود که از عالم فنا به 
دار بقا رحمت نمود. چون در سواد مذکور دیدم که موزونیت اعتبار سرشاری دارد، در مقام انتظام نظم شدم 

و اول بیتی که گفتم و بدان اشتهار یافتم این بود، بیت:
دارم َکلی  سر  ندارم  هیچ  چو شب شود به سر خویش مشعلی دارماگرچه 

القصه، رفته رفته این بیت به سلطان مذکور رسید. بار اول که چشمش بر من افتاد، حقیر به نظرش درآمدم، 
گفت: این وحشی شعر می تواند گفت؟ حضار مجلس گفتند: بلی آن شعر از آِن این وحشی است؛ چون برادرم 
قبل از من وحشی تخلص می کرد و در حضور سلطان من نیز به همین خطاب مخاطب شدم؛ بنابراین تخلص 
وحشی کردم و اشعار برادر آنچه بود همه را بی تخلص در دیوان خود ثبت نمودم تا به نظر هر کسی که برسد 

بداند که اشعار بی تخلص از برادر و با تخلص از من است.« )نقل از نفیسی1392، 17(
تحلیل متن 

بیت 1
قلمرو زبانی: چاشنی بخش، حالوت سنج: صفت فاعلی مرکب مرّخم/ حالوت سنج معنی: معیار سنجش 

شیرینی معنا.
قلمرو ادبی: قالب شعر: مثنوی 

قلمرو فکری: با نام خدایی که حضورش در سخن، مزه و شیرینی بدان می بخشد؛ نامش و حضورش در 
سخن، معیار سنجش شیرینی معنا در بیان هاست )شیرینی معنا از شیرینی حضور نام محبوب در بیان است؛ 

هراندازه که نام حق در سخن بیشتر باشد معنا نیز شیرین تر و البته ژرف تر خواهد بود(.
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بیت 2
قلمرو زبانی: »ش« در بلندش و نژندش: ضمیر شخصی متصل، مفعول/ نژند: پست و زبون1.

قلمرو ادبی: سر و دل: مجاز از وجود، شخص و کس. بیت تلمیح دارد به آیٔه 26 از سورهٔ آل عمران 
»... و تُِعزُّ َمْن تَشآُء و تُِذلُّ َمْن تَشآُء ِبَیِدَک الَخْیُر...«/ بیت »موازنه« دارد.

قلمرو فکری: آن کسی بزرگ و واال می شود که حق او را بزرگ گرداند؛ و آن کسی پست و زبون می شود 
که حق او را پست و زبون گرداند )همه چیز به دست اوست(.

بیت 3
قلمرو زبانی: گشاده ست و داده ست: ماضی نقلی. 

قلمرو ادبی: دِر نابستٔه احسان: اضافٔه استعاری.
قلمرو فکری: به نظام احسن خلقت اشاره دارد و بیانگر این نکته که مسلّماً دِر احسان خداوند، هیچگاه 

بسته نیست و خداوند به هرکس آنچه الزم داشته، داده است.
بیت 4

قلمرو زبانی و ادبی: در مصرع دوم، فعل و قسمتی از جمله به قرینٔه لفظی حذف شده است. نی یک 
موی بیش باشد و نی ]یک موی[ کم ]باشد.[/ بیت به شیوهٔ بالغی؛ آورده شده است. یعنی مقدم شدن فعل.

قلمرو فکری: این بیت، ادامه و تفسیر بیت قبل خود است و با نگاه فلسفی همراه است؛ زیرا فالسفه با 
دنبال کردن نفس نظام عالم، نظام موجود را نظام احسن می دانند. حافظ گوید:

می بینمنیست در دایره یک نکته خالف از کم و بیش چرا  و  بی چون  مسئله  این  من  که 
بیت 5

دولت،  کردن  روی  یا  آوردن  روی  اقبال:  سیه روزی.  و  بدبختی  کردن،  پشت  ِادبار:  زبانی:  قلمرو 
خوشبختی و بهروزی./ اجزای هر دو مصرع، جملٔه سه جزئی اسنادی است.

قلمرو ادبی: ادبار و اقبال: تضاد. 
قلمرو فکری: با بیت 2 قرابت معنایی دارد: مسلّماً اگر لطف خداوند شامل حال کسی شود، بدبختی های 

او به نیک بختی تبدیل می شود.
بیت 6

قلمرو زبانی: توفیق: در اینجا معنی اصطالحی آن بیشتر مورد نظر است و آن: یعنی موافق گردانیدن 
پایان دیدن، در امری  تأیید الهی./ تدبیر و رای: مترادف. تدبیر:  بنده،  خداوند اسباب را موافق خواهش 

اندیشیدن، رای زنی./ رای: تدبیر و اندیشه.

1ــ با توجه به قرینٔه »بلند« این معنی برای نژند در اینجا مناسب است؛ فردوسی گوید: به خاک اندر افکند خوار و نژند/ فرود آمد و دست کردش به بند. 
معانی دیگر آن: »1ــ اندوهگین، غمناک، افسرده ... 2ــ پژمرده  3ــ سرگشته، فرومانده  4ــ خشمگین، غضبناک« )فرهنگ فارسی، نژند(
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قلمرو ادبی: پای یک سو نهادن: کنایه از پشت کردن و کاری نکردن.
قلمرو فکری: با بیت قبل موقوف المعانی است و اگر موافقت و تأیید الهی قرین حال بنده نباشد، از نیروی 

تدبیر و اندیشه ــ که قدرت برتر بشر در غلبه بر محیط است ــ کاری ساخته نیست. 
بیت 7

قلمرو زبانی: تیره رای: تاریک اندیشه، ناراست/ را: در معنی حرف اضافٔه »به«/ ابد: زمان بی انتها.
قلمرو ادبی: روشنایی و تیره رایی: تضاد

قلمرو فکری: خرد، نیروی برتر و امتیاز بشر است اما این خرد، قدرت و کارآیی خود را مدیون و مرهون 
توفیق الهی است؛ یعنی تا حق بدان روشنایی نبخشد و او را هدایت نکند، در تیره رایی و گمراهی خواهد ماند 

و راه به جایی نخواهدبرد. بیت مؤید مفهوم بیت قبلی است.

این بیت یادآور داستان ها و ماجراهای بسیاری است از جمله داستان عاشق شدن 
پادشاه بر کنیزک از دفتر اّول موالنا: در این ماجرا پادشاه از طبیبان پرسید که می توانند 
معشوق او را مداوا کنند یا نه؟ طبیبان هم که به معاینه، درد را تشخیص داده بودند و 
دوای آن را نیز داشتند، تنها با تکیه بر نیروی ِخرِد خود گفتند: البته که می توانیم. حال 
اینکه آنها می بایست نخست ارادهٔ خود را )ِخرد خود را( به ارادهٔ الهی مّتصل می کردند 
و »ِانْ    شاء   اللّه« )اگر خدا بخواهد( می گفتند و سپس به نیروی ِخرِد خود تکیه می کردند و 

چون این کار را نکردند، هرچه دارو تجویز کردند، برعکس عمل نمود. 

بیت 8
قلمرو زبانی: عقل در لغت و زبان عربی به معنای حبس و امساک آمده است. عاقل را از آن رو عاقل 
گفته اند که خود نگهدار بوده، و خویشتن را از رفتن به دنبال هواهای نفسانی باز می دارد. عقل مایٔه امتیاز 

انسان از حیوان و به معنای فهم و ضد حماقت نیز آمده است. )لسان العرب، ج 9، ص 326، ذیل واژۀ »عقل«(
قلمرو فکری: در آیات و روایات برای عقل، اهمیت و ارزشی بسیار قائل شده اند که هیچ چیزی به پایٔه آن 
نمی رسد؛ زیرا اسمای الهی که در انسان سرشته شده و روح خداوندی که در وی دمیده شده، در شکل عقل 

ناب و خالص و صافی خود را نشان می دهد. 
در عرصٔه شناخت، اعتراف به ناآگاهی، خود نشانٔه آگاهی و کمال است؛ رسول  گوید: ما عرفناَک 

حقَّ معرفِتَک و ما َعبَدناَک حقَّ ِعباَدِتَک.
من دانش  رسید  بدانجا  نادانمتا  که  همی  بدانم  که 

) »چون عقل کامل گردد، سخن کوتاه شود.« )حکمت 71 از نهج البالغه حضرت علی 
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پـــای و  دست  بی  دید  روبهی  خــدای2یکی  صنــع  و  لطف  در  فــرومانْد 

برد؟ می  سر  به  زندگانی  چون  خورد؟3کــه  می  کجا  از  پای،  و  دست  بدین 

رنگ شوریده  درویش  بـود  چنگ4درایــن  بـه  شغالی  بــرآمد،  شیری  کـه 

خورد شیـر  را  بخت  نگون  خورد5شغـــال  سیر  آن  از  روباه  آنچه،  بمانْــد 

نمایۀ درس

1ــ نقل از بوستان سعدی )باب دوم، در احسان، ص88(، به تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی، چ ششم 1379، انتشارات خوارزمی.
دکتر یوسفی در حاشیٔه این حکایت آورده اند: »نظیر چنین حکایتی در کتب عربی به صورت زیر آمده است: قال ابراهیُم ِلشفیٍق... ابراهیم به شقیق گفت: 
آغاز کار تو که تو را به اینجا رسانده چه بود؟ گفت در صحرایی می گذشتم، پرنده ای شکسته بال را در آنجا دیدم. به خود گفتم: ببین این پرنده از کجا روزی 
می خورد؟ و در کنارش نشستم. ناگاه دیدم پرنده ای آمد و در منقارش ملخی بود. آن را در منقار پرندٔه شکسته بال نهاد. به خود گفتم ای نفس، آن کسی که 
این پرندٔه سالم را برای این پرندٔه شکسته بال در صحرایی گماشته است، قادر است که روزی مرا هم هر جا باشم فراهم کند. پس کسب معاش را رها کردم 
و به عبادت پرداختم. پس ابراهیم گفت: ای شقیق، چرا پرندٔه سالم نباشی که پرندٔه بیمار را غذا داد تا از او برتر باشی؟ )محاضرة االبرار 172/1، به نقل 

از المتنبی و سعدی 163( )یوسفی، 284(
2ــ قلمرو زبانی: ُصنع:آفرینش، احسان/ فروماند: تعجب کرد./ قلمرو ادبی: دست و پا/ لطف و صنع: مراعات نظیر.

قلمرو فکری: شخصی روباه بی دست و پایی را دید و از لطف خدا شگفت زده شده بود که چگونه او بدون داشتن امکانات، روزی کسب می کند.
3ــ قلمرو زبانی: به سر می برد: فعل مرکب/ قلمرو فکری: که چگونه زندگی خود را پیش می برد و با این وضعیت دست و پا از کجا روزی به دست 

می آورد؟
4ــ قلمرو زبانی: شوریده رنگ: آشفته )یوسفی(، دگرگون، منقلب.صفت غیر ساده ) وندی ــ مرکب(/ برآمدن: بیرون آمدن. در درس دوم )قاضی بست( 

می خوانید: پس از یک ساعت، برآمد و گفت: »ای بوالفضل، تورا امیر می بخوانَد.«
قلمرو ادبی: شغال و شیر: مراعات نظیر/ چنگ و رنگ: جناس ناهمسان اختالفی

قلمرو فکری: درویش شوریده رنگ در این فکر بود که در همان لحظه شیری با شغالی به چنگ از بیشه بیرون آمد. 
5ــ قلمرو زبانی: نگون بخت: بدبخت، بیچاره. صفت مرکب.قلمرو فکری: ... روباه از باقی ماندٔه غذای شیر، خود را سیر کرد.

درس یکم
نیکی١
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اوفتـاد5 اّتفــاق  بــاز،  روز،  بداد1دگــر  روزش  قوت  رسـان،  روزی  کــه 

کرد بیننده  دیده،  را  مــرد  کـــرد2یقین،  آفریننده  بــــر  تکیه  و  شـد 

مور چو  نشینم  ُکنجی  به  پس  زور3کزین  بـــه  پیالن  نخوردند  روزی  که 

َجیب به  چندی  برد  فــرو  غیب4َزَنخدان  ز  فرستد  روزی  بخشنده،  کـه 

دوست نه  خوردش  تیمار  بیگانه  چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست5نه 

گــوش:6چو صبرش نماند از ضعیفّی و هوش10 بـــه  آمد  محرابش  دیوار  ز 

دغل! ای  باش،  دّرنده  شیر  َشل7بـــرو  روبــاه  چـو  را  خـــود  مینداز 

شیر چو  ماند  تو  کز  کن  سعی  سیر؟8چنان  وامانده،  به  روبه،  چو  باشی  چه 

3ــ قلمرو زبانی: کنج: گوشه/ نشینم: می نشینم، مضارع اخباری/ خوردند: نمی خورند، مضارع اخباری/ قلمرو ادبی: مور و زور: جناس ناهمسان 
اختالفی/ چو مور: تشبیه، چو : ادات شباهت./ قلمرو فکری: من نیز از این پس در گوشه ای مانند مور می نشینم؛ زیراکه زورمندان، نه به زوِر بازوی 

خود روزی به دست می آورند بلکه خداوند روزی آنها را می رساند. مفهوم: پس به دست آوردن روزی به زور و توانمندی نیست.
4ــ قلمرو زبانی: زنخدان: چانه/ جیب:گریبان، یقٔه پیراهن. آن قسمت از جامه که اطراف گردن را می گیرد./ قلمرو ادبی: »زنخدان به جیب فروبردن؛ 
یعنی چانه در گریبان بردن: کنایه از به تفکر فرورفتن و در اینجا نشستن و کوشش نکردن نیز مقصود است« )یوسفی(/ جیب و غیب: جناس ناهمسان 
اختالفی/ تلمیح به آیٔه »ان اللّه هوالرزاق ذوالقوة المتین.«/ قلمرو فکری: چند گاهی به فکر فرو رفت و تالشی نکرد، به این امید که خداوند روزی رسان 

است.  
5ــ قلمرو زبانی: تیمار خوردن؛ یعنی غمخواری کردن./ »ش« در خوردش و چنگش نقش مضاٌف الیهی دارد و جهش ضمیر است. ]تیمارش پوستش، 
رگش و ...[/ قلمرو ادبی: رگ، استخوان و پوست: مراعات نظیر/ دوست و پوست: جناس ناهمسان اختالفی/ قلمرو فکری: نه آشنا غم او را خورد  

و نه بیگانه. هیچ یک از او غمخواری نکردند و ]این شد که[ مانند چنگ بسیار نحیف و الغر شد.
6ــ قلمرو زبانی: »ش« در صبرش: متمم و در محرابش: مضاف الیه )جهش ضمیر( گوشش/ قلمرو ادبی: هوش و گوش: جناس ناهمسان اختالفی/ 

قلمرو فکری: وقتی به سبب ناتوانی و ضعف بدنی ]کامالً [ بی طاقت شد، از محراب ]گوشٔه دیوار [ خطابی به گوشش آمد. 
7ــ قلمرو زبانی: َدَغل: تنبل، کسی که ناراستی کند، مکر و حیله.) دغل: در اصل کسی که چیزی را برای گمراهی خریدار تغییر می دهد.(/ قلمروادبی: 
شیر و روباه: مراعات نظیر و تقابل/ تشبیه: مانند شیر درنده و روباه شل./ قلمرو فکری )با بیت قبل موقوف المعانی است.( ای تنبل، برو به مانند شیر درنده 

باش و تالش کن و به مانند روباه ضعیف و ناتوان ، تنبلی پیشه نکن.
8  ــ قلمرو زبانی: وامانده: پس مانده/ مانَد : بماند، مضارع التزامی./ قلمرو ادبی: واج آرایی: صامت چ/ تشبیه/ شیر و سیر: جناس ناهمسان اختالفی/ 
چه باشی: نباش: استفهام انکاری./ قلمرو فکری: آنچنان بکوش که از تو چیزی برای دیگران )ضعیف ترها و آنان که توان کار کردن ندارند( بماند؛ مانند 

شیر که از او چیزی برای روباه ماند./ مفهوم: توصیه به کار و تالش و پرهیز از تنبلی. 

1ــ اتفاقی فتاد )تصحیح یوسفی(/ قلمرو زبانی: قوت: خوردنی، طعام/ »ش« در روزش ، ضمیر متصل که نقش اضافی دارد./ 
دگرروز: ترکیب وصفی، روز دیگر./ قلمرو ادبی: شیر و سیر: جناس ناهمسان اختالفی/ قلمرو فکری: دیگر روز، دوباره، اتفاق تازه ای روی داد و 

خداوند روزی رسان به گونه ای دیگر به او روزی رساند.
2ــ قلمرو زبانی: یقین: هم می تواند »قید« باشد و هم در جایگاه نهاد که با توضیح دکتر غالمحسین یوسفی به نظر می رسد در نقش نهادی به کار رود، 
درست تر است. و در این صورت »را« نقش مفعولی دارد و در صورت قید بودن »را« فک اضافه است. دیدٔه مرد/ شد: به معنی رفت و فعل اسنادی 
نیست./ قلمرو ادبی: دیده: چشم، رؤیت شده، منظور: ایهام تناسب دارد./ دیده و بیننده: مراعات نظیر/ مرد: مجازًا انسان/ قلمرو فکری: »ایمان 
قلبی )به قدرت خداوند( چشم دل مرد را بینا کرد.« )یوسفی( پس رفت ]یقیناً آنچه که دیده بود مرد را آگاه کرد.[ و دست از کار و تالش برداشت و توکل 
بر خداوند کرد. * به نوعی، یاد آور این حكایت است که: مردی بادیه نشین شنیده بود پیامبر  می گویند باید به خدا توکل کرد )کارها را باید به خدا 
واگذار کرد( او نیز بی آنکه مغز سخن را دریابد شتران خویش را در صحرا به امان خدا رها کرد و به شهر آمد. چون پیامبر او را در مسجد دید، گفت: پس 
شترانت را چه کردی؟ گفت توکل بر خدا کردم و آمدم. رسول فرمودند: ِاْعِقل و توکّل یعنی شترانت را ببند و پس توکل کن. و معنی این سخن رسول این 
است که انسان نخست باید بر مبانی عقالنی کاِر خودرا بکند و پس به خدا توکل کند یعنی که هرآنچه می کند، باید به خدا بپیوندد که بی او همه چیز ابتر است.
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خــویش بازوی  به  توانی  تـا  خویش1بخور  تـرازوی  در  بود  َسْعَیت  که 

پیر درویش  دست  جوان  ای  بگیر2بگیر  دستم  که  بیفکن  را  خود  نـه 

بنده بخشایش است15 بــــر آن  است3خدا را  آسایش  در  وجودش  از  خلق  که 

پوست4َکَرم ورزد آن سر که مغزی در اوست و  مغز  بـی  هّمتــانند  دون  که 

ســرای دو  هر  بــه  بیند  نیک  خـدای5کسی  خلق  بـــه  رســاند  نیکی  که 

1ــ قلمرو ادبی: بازو: مجازَاً قدرت، تالش./ قلمرو ادبی: سعی ات بود در ترازوی خویش: کنایه از این که نتیجٔه کار و تالشت به خودت برمی گردد./ 
نتیجٔه کوشش تو ، عاید خودت خواهد شد.«  قلمرو فکری: از قدرت و نیروی خودت استفاده کن؛ »زیرا  آیٔه »ان لیس لالنسان اال ماسعی«/  به  تلمیح 

)یوسفی( و به گفتٔه سعدی: هرکه نان از عمل خویش خورد/ منت حاتم طائی نبرد
2ــ قلمرو زبانی: جا به جایی ارکان جمله در مصرع اول با مقدم شدن فعل )شیؤه بالغی(/ قلمرو ادبی: پیر و جوان:تضاد/ دست گرفتن:کنایه از یاری 
و کمک کردن/ خود را افکندن: خود را به ناتوانی زدن./ قلمرو فکری: ای جوان باید به درماندگان و ناتوانان کمک کنی و خودت را افکنده و خوار و 

ذلیل و مایٔه ترّحم نسازی .
3ــ قلمرو زبانی: بخشش و بخشایش: »بخش« از مصدر »بخشیدن« و »بخشا« از مصدر »بخشاییدن«. بخشیدن؛ یعنی تقسیم کردن و دادن و بخشاییدن 

یعنی درگذشتن و عفو کردن و رحم کردن:
گاوچهر گرزٔه  بدین  را  مهرسرش  نه  آرم  بخشایش  نـه  بکوبم 
پـدر بخش  پسندیده  زرنبودش  تخت  پسر،  کهتر  به  او  داد  که 

)شاهنامه چ مسکو1/ 59 و 73/1(
و واِصلْنی َعلَی َرغِم األعادی نگارا بر من بیدل ببخشای   و حافظ گوید:  

خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها  و موالنا )غزل2039(: 
»بخشیدن: ... تقسیم کردن، بخشودن. بخشیدن جعلی است و از مادٔه مضارع ساخته شده است.

»بخش: فارسی میانٔه زردشتی baxš: تقسیم کردن. مادهٔ ماضی baxš در فارسی میانٔه زردشتی baxt است… bag صورت اصلی bax است، g پیش از 
t بدل به x شده است. ریشٔه bag به معنی »تقسیم کردن« است.

»بخشیدن« در فارسی دری، به سبب شباهت ظاهری با »بخشودن« در معنی »بخشودن« که »عفو کردن« معنی می دهد، به کار رفته است. »بخت« از ریشٔه 
bag آمده است.« )ابوالقاسمی1374، 61(/ خدا را: رای مالکیت است. 

قلمرو ادبی: خدا، خلق، بخشایش و بنده: مراعات نظیر/ واج آرایی: صامت » ش«/ تلمیح به حدیث »المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده«/ قلمرو 
فکری: خداوند نسبت به آن بنده ای لطف و بخشش دارد که دیگران از وجود او در آسایش و راحتی باشند.

4ــ قلمرو زبانی: »و« در اینجا برای همراهی است؛ یعنی بی مغز و تنها با پوست./ »که« برای تعلیل./ قلمرو ادبی: سر:مجاز از کل وجود/ مغز: مجازَاً 
عقل و اندیشه/ پوست: مجازًا ظاهر/ مغز، سر و پوست: مراعات نظیر/ پوست و مغز: تضاد/ قلمرو فکری: آنکه صاحب مغز و اندیشه است البته کریم هم 

هست )اندیشمندان، بخشندگانند(؛ زیراکه بی اراده ها و راحت طلبان اهل اندیشه نیستند و تنها پوست و ظاهری از انسان بودن را دارند.
5ــ قلمرو زبانی: بیند: می بیند، مضارع اخباری/ رساند: برساند، مضارع التزامی/ قلمرو ادبی: سرای: استعاره از دنیا وآخرت/ تلمیح به آیٔه »فمن یعمل 
مثقال ذرٍة خیرًا یره« ونیز تلمیح به حدیث »الدنیا مزرعة االخره«/ قلمرو فکری: ادامه و تفسیر بیت های قبل خود است؛ آن کسی در هر دو جهان رستگار 

می شود که دسِت دیگران را در این جهان بگیرد.
که ایزد در بیابانت دهد باز« )سعدی ــ مواعظ(  ارتباط معنایی با ابیات » تو نیکی می کن و در دجله انداز 

به تسبیح و سجاده و دلق نیست« )بوستان سعدی ــ باب اّول(             »عبادت به جز خدمت خلق نیست 
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کارگاه درس پژوهی 

معناشناسی 
یکی از سطوح مطالعٔه زبان، »معناشناسی« است.معنا شناسی عبارت است از مطالعٔه علمی معنای واژه ها، 
گروه ها و جمله ها برای پی بردن به مقصود اهل زبان و اینکه چرا برخی از واژه ها را با معنا می دانند و می پذیرند 

و چرا برخی را بی معنا می دانند و نمی پذیرند.
2( معنای غیر مستقیم برخی از عناصر زبانی دارای دو گونه معنا هستند: 1( معنای مستقیم 

1 معنای مستقیم همان معنای روشن و مشّخص آن است.

2 معنای غیر مستقیم از همنشینی با عناصر دیگر استنباط می شود. 

? آیا جملٔه »دیروز، لباس به شما می آمد.« در زبان فارسی معیار کاربرد دارد؟ چرا ؟ 
بله؛ زیرا جملٔه آشنای معنی داری است و معنای آن به رابطٔه همنشینی فعل با متّمم مربوط می شود.

? چگونه به معانی متفاوت واژهٔ »ماه« در دو جملٔه زیر پی می بریم؟
ب( ماه طوالنی بود. الف( ماه روشن بود. 

در مثال»الف« با استفاده از رابطٔه همنشینی واژهٔ روشن می فهمیم که ماه آسمان است. در مثال»ب« از واژٔه 
طوالنی می فهمیم که منظور ماه سال است.

 حال با استفاده از رابطٔه همنشینی واژه ها معنای متفاوت فعل »برد« را در جمله های زیر نشان می دهیم:
ب( امیرحسین برادرش را به پارک برد.)عمل بردن( الف( دانش آموز مسابقه را برد.)برنده شد( 

پ( دانش آموز از همه دل برد.)شیفته کرد(
ت( دانش آموز با زیاد کردن صدای تلویزیون سرم را برد.)آشفته کرد(

 معنای متفاوت فعل »گشت« در جمله های زیر:
گشت تو  از  چیز  همه  گشتی  او  از  گشتچون  تو  از  چیز  همه  گشتی  او  از  چون 

معنی بیت:وقتی به خدا تعلّق پیدا کنی، همه چیز از آن تو خواهد شد. وقتی از خدا روی برگردانی، همه 
چیز از تو روی بر می گرداند. گشت در مصراع اول به معنی شد و در مصراع دوم به معنی روی بر گرداندن 

است.
* دو شیوه برای تشخیص معنای واژه هایی که به تنهایی پیام روشن ندارند:
2 از طریق رابطه های هم معنایی  1 قرار گرفتن در جمله یا زنجیرهٔ سخن  
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واژهٔ »سیر« با معانی مختلف در جمله های زیر:
الف( سیر را در هنگام پاییز می کارند. )نوعی گیاه کاشتنی( در رابطه با واژهٔ »می کارند«، تناسب دارد.

ب( سیر را غم گرسنه نیست. )شخص برخوردار از غذا ( با گرسنه تضاد دارد.
پ( سیر را مساوی 75 گرم می دانند. )واحد اندازه گیری وزن( با 75گرم ترادف دارد.

ت( سبز سیر رنگ زیبایی است .)رنگ تند( با سبز تضّمن دارد.
ث( چنگیز از ریختن خون بی گناهان سیر نشد. به معنی راضی نشدن، مفهوم کنایی دارد. 

یافتن معنا در برخی موارد با روابط واژگانی قابل دریافت نیست بلکه مربوط به ذخیرهٔ تعابیر کنایی و ضرب المثل ها 
است که از مجموع معانی واژه های آن قابل درک است و تا کسی آن را نشنیده باشد، قادر به دریافت مفهوم 
آن نخواهد بود. مانند: »کله اش بوی قورمه سبزی می دهد.« یعنی سخنان خطرناک می زند. و »دهانش بوی 

شیر می دهد.« یعنی، کم سن و سال است.

رابطه های معنای واژگانی عبارت اند از: 1ــ تناسب  2ــ تضاد  3ــ ترادف  4ــ تضّمن


