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مقّدمه
سخنى با دبيران گرامی

پروردگار مهربان را سپاس مى گوييم که در سايه ى لطف و رحمتش به ما توان و زمان داد تا 
ـ تربيتى،  بتوانيم کتاب فارسى سال دوم راهنمايى را در ادامه ی برنامه ى جديد و بر بنياد رويکرد فرهنگىـ 

بدين سان فراپيش نهيم.
ـ اسالمى  اصول حاکم بر جهت گيرى ها و خط مشى هاى دفتر برنامه ريزى و تأکيد بر هوّيت ايرانىـ 
و بهره گيرى از توانمندى ها و مشارکت و همراهى دبيران ارجمند استان ها، پشتوانه اى بود تا اين کار 

نوپديد با پيکره اى تازه و ساختارى سنجيده به سامان برسد.
مهارت تفّکر  زبان و توّجه به  مهارت هاى اصلى  آموزش  تکيه بر  راهنمايى، با  فارسى دوره ى 
و انديشيدن، نقد و تحليل از ديد پيوستارى و برنامه ريزى تأليف، دنباله ى همان زنجيره اى است که از 

پايه ى اّول دبستان با کتاب هاى فارسى «بخوانيم» و «بنويسيم» آغاز شده است.
پژوهش هاى  و  مطالعات  درسى،  برنامه ى  راهنماى  پايه ى  بر  کتاب  آموزشى  و  علمى  بنياد 
زبان آموزى، تجربه هاى اندوخته از دوره ى پنج ساله ى ابتدايى و ديدگاه هاى صاحب نظران قلمرو تعليم 

و تربيت استوار است.
براى آن که آموزِش اين کتاب به شيوه اى روشمند و دقيق و بر پايه ى اصول تأليف، رويکردها و 

اهداف آموزشى به اجرا درآيد، بايسته است همکاران ارجمند به نکات زير توجه کنند:
مطالعه ی  بنابراين  است؛  شده  تأليف  مصّوب  و  مدّون  برنامه ای  براساس  راهنمايی  فارسی  ۱ــ 
دقيق کتاب «راهنمای معلم»، اطالعات گسترده ای را در اين زمينه در اختيار دبيران گرامی قرار می دهد 

و روش ها و الگوهای مناسب آموزشی و ارزش يابی را نيز مشّخص می سازد.
۲ــ رويکرد آموزشى کتاب، رويکرد مشارکتى و فّعال است. طّراحى شيوه هاى جديد آموزشى، 
و استفاده از روش هاى هميارى و بحث گروهى توصيه مى شود. ورود فّعاالنه ى دانش آموزان در جـريـان 

ـ يادگيرى، کالس را زنده، فّعال و با نشاط و آموزش را پوياتر و يادگيرى را ژرف تر و ماناتر مى سازد. يـاددهىـ 
٣ــ نکته ى مهم در تأليف و تدوين کتاب هاى فارسى راهنمايى، سير از امروز به ديروز است. 
در فارسى اّول راهنمايى، ادبّيات امروز، پررنگ تر نمايانده شده است و در اين کتاب، تالش ما بر اين 

است که از دوره ى کنونى به سوى ادبّيات کهن گام برداريم.
٤ــ هر درس اين کتاب در دو بخش «خواندن» و «نوشتن» به تقويت مهارت هاى زبانى و ادبى 

الف



مى پردازد و با کتاب هاى بخوانيم و بنويسيم دوره ى ابتدايى و فارسى اّول راهنمايى پيوستگى دارد. به 
همين سبب دبيران گرامى مى بايد از مباحث و محتواى آموزشى دوره ى پيشين کامًال آگاه باشند.

٥ ــ بخش «نوشتن» تمرينى براى تثبيت و تقويت بخش «خواندن» است. آموزش اين دو بخش 
همزمان با هم صورت مى گيرد تا «مهارت هاى کتبى» به تناسب «مهارت هاى شفاهى» پيشرفت کند.

٦ ــ از بيان مطالب اضافى که منجر به انباشت معلومات و خستگى ذهنى و روانى دانش آموز 
شود، بايد پرهيز کرد. اين موضوع به ويژه در نکته هاى زبانى و ادبى بايد جّدى تر گرفته شود. مباحث 
دستورى و نگارشى در سال هاى آينده گسترده تر و دقيق تر مطرح خواهد شد؛ بنابراين به همان اندازه و 

محدوده ى کتاب بايد بسنده کرد.
درس  محتواى  با  زيادى  پيوستگى  و  است  درس  متن  از  برگرفته  ادبى  و  زبانى  نکته هاى  ٧ــ 
دارد و به درک و فهم درس کمک مى کند؛ بنابراين «متن محورى» در آموزش اين نکات، از اصول 

اساسى است.
٨ ــ شماره اى که در پايان پرسش هاى خودارزيابى مى آيد، نشان مى دهد که گروه ها با راهنمايى 

معّلم مى توانند سؤاالت ديگرى نيز طرح کنند و به طور شفاهى به آن پاسخ دهند.
٩ــ درس «آزاد» فرصتى مناسب براى مشارکت دانش آموزان و دبيران در تأليف کتاب است. 
در اين قسمت، طرح موضوعاتى مناسب با عنوان و محتواى فصل در حوزه ى فرهنگ و زبان و آداب 

محّلى، نيازهاى ويژه ى دانش آموزان و ناگفته هاى کتاب، پيشنهاد مى شود.
۱٠ــ از فّعالّيت هاى بخش «کار گروهى» که مربوط به قلمرو مهارت هاى گفتارى زبان است، 

تنها دو مورد به دل خواه، بايد از سوى گروه هاى دانش آموزى پاسخ داده شود.
۱١ــ فّعالّيت هاى بخش نوشتن بايد در دفتر و ترجيحًا به صورت گروهى در کالس انجام گيرد.

۱٢ــ روان خوانى ها، شعرخوانى ها و حکايات، با هدف پرورش مهارت خواندن، ايجاد انگيزه 
براى مطالعه ی بيش تر، التذاذ ادبى و تنّوع، در کتاب گنجانده شده است. 

۱٣ــ براى هر درس امال و انشا دو نکته ذکر شده است. پيش از پرداختن به امال و انشا بايد به 
آموزش و تأکيد بر به کارگيرى آن ها توّجه شود. هم چنين موضوع انشا در هر فصل با عنوان و محتواى 

درس هاى همان فصل بايد هم خوانى داشته باشد.
١٤ــ در ارزش يابى به همه ى مهارت هاى زبانى و ادبى به يک ميزان توّجه شود.

۱٥ــ همه ى عناصر محتوايى کتاب، بر پايه ی اصول علم برنامه ريزى، به صورت يک پارچه و درهم تنيده 
سازماندهى شده است. از اين رو، آموزش اين کتاب بايد، تنها به يک دبير واگذار شود.

ب



١٦ــ برای تقويت توانايی درک و دريافت، پرورش سواد خواندن و تحليل متون، پرسش هايی 
با عنوان «فرصتی برای انديشيدن»، در پايان «روان خوانی ها» آمده است.

٭  ٭  ٭
گروه هاى آموزشى سراسر کشور در گزينش متون و همايش هاى نقد و بررسى کتاب، حضور 
فّعال داشته اند، در همين جا از دبيران همه ى مناطق کشور که با گروه هاى آموزشى همکارى داشته اند، 

صميمانه تشّکر و قدردانى مى شود.
تغيير  سبب  به  کتاب،  تأليف  فرايند  و  کشورى  همايش هاى  برگزارى  و  برنامه ريزى  طول  در 
سرگروه هاى آموزشى از سوى سازمان هاى محترم آموزش و پرورش در برخى از استان ها نمايندگان 

مختلفى همکارى کرده اند که اسامى همه ى اين عزيزان، درپى مى آيد:
مرجان سجودى، على رضايى (دفتر آموزش راهنمايى وزارت خانه)، اسماعيل رحيم زاده آوانسر 
(استان آذربايجان غربى)، محّمدحسين غالمى سراى (استان آذربايجان شرقى)، اکبر حسين پور (استان 
اردبيل)، محّمدحسن بهروزيان (استان اصفهان)، فوزيه اکبرى (استان ايالم)، محّمدرضا احمدى (استان 
بوشهر)، عليرضا چنگيزى (شهر تهران)، الهام رفيعى فرد، محّمد بيات (شهرستان هاى تهران)، محّمد 
اسماعيل سعيدى بروجنى (چهارمحال و بختيارى)، جواد فاتحى (استان خراسان رضوى)، اسماعيل 
حسين پور (استان خراسان شمالى)، زهرا شورستانى (استان خراسان جنوبى)، فرامرز سنجرى (استان 
(استان  شيخی  علی اکبر  سمنان)،  (استان  افشار  نادر  زنجان)،  (استان  نورى  حميدرضا  خوزستان)، 
سيستان و بلوچستان)، زّرين تاج ارجمند اينانلو (استان فارس)، فريده تابش فر (استان قزوين)، محّمدرضا 
ابراهيم زاده (استان قم)، کمال حسينى (استان کردستان)، محمود حسينعلى زاده (استان کرمان)، الهه 
معنوى (استان کرمانشاه)، سّيد رمضان بارون زاده (استان کهگيلويه و بويراحمد)، ــ (استان گلستان)، 
لرستان)، اسالم  گيالن)، على فرج الّلهى (استان  انصارى فر (استان  پرشکوهى، موسى  دکتر آسيه فقيه 
اسالمى (استان مازندران)، غالم عّباس عارف (استان مرکزى)، حميد پويافر، فرخنده  مقصودى (استان 

هرمزگان)، فرهاد نظرى (استان همدان)، حسين معّلم (استان يزد) 
نظرات سازنده و ارزنده ی صاحبان فکر و فرهنگ و دبيران دلسوز و فرهيخته، راهگشا، راهنما 

و کمال بخش برنامه ی درسی و کتاب فارسی خواهد بود.
گروه زبان و ادبّيات فارسى

دفتر برنامه ريزى و تأليف کتاب هاى درسى
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