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بسم الّله الرحمن الرحىم

سخنی با دبىران 
سپاس و ستاىش خداوند پاک و مهربان را که به ما زمان و امان داد تا بتوانىم در پرتو انوار 
رحمانی، اىن کار را در جهت اهداف فرهنگی ــ تربىتی نظام آموزش و پرورش و با تأکىد بر نقش تربىتی 

و هداىتی معلم و ارتقای خودباوری به پىش ببرىم. 
با عناىت به اصول حاکم بر جهت گىری ها و خط مشی های دفتر و توجه به هوىت اسالمی ــ  
اىرانی و ىادگىری پاىدار و بهره گىری از همکاری و مشارکت، همراهی معلمان ارجمند دورٔه متوسطٔه 
اول، پشتوان ه ای بود تا اىن کار نو آىىن با پىکره ای تازه و ساختاری سخته و سنجىده به سامان برسد. 
برای اولىن بار گروه زبان و ادب فارسی، تألىف کتاب فارسی دورٔه متوسطٔه اّول را بدىن سان در گستره ای 

به پهنای اىران اسالمی عزىز آغاز نمود. 
مهارت های  و  مهارت های خواندن  )که شامل  با ساختار جدىد  م(،  )هفت متوسطه  اول  فارسی 
نوشتن است(، از دىد پىوستاری و برنامه رىزی تألىف کتاب های فارسی، دنبالٔه همان زنجىره ای است که 
از پاىٔه اول ابتداىی پدىدار گشت و پس از پىمودن فراز و فرودها و کسب تجربه ها، اکنون اىن چنىن، 

رخ نماىان کرده است. 
بنىاد علمی  و نظری مهارت های »خواندن« و »نوشتن« بر پاىٔه مطالعات و پژوهش های زبان شناسی 
و هنجارهای زبان آموزی روشمند، استوار است. دىگر اىن که با استقالل ىافتن »مهارت های نوشتن« 
پهنٔه  در  نىز  خالقىت  و  آفرىنش  فضای  آن  درپی  و  می شود  فراهم  انشا  درس  وبارٔه  د روىش  مجال 
تخىل  تقوىت  و  استعدادها  بالندگی  و  ذوق  پرورش  به  و  می گردد  درخشان تر  ما  مدرسی  آموزش های 

می انجامد. افزون بر اىن آموزش امال و انشا نىز به شىوه های علمی و جهت ىافته صورت می گىرد. 
با  اىن درس  ارجمند  دبىران  ذهنىت  کردن  همسو  و  دادن  برای جهت  معلم،  راهنمای  کتاب 
روىکردها و اهداف آموزشی ــ تربىتی، سامان ىافته است. قصد ما در اىن کتاب فراهم کردن گنجىنه ای 
از دانش نبوده است، بلکه خواسته اىم برای هر موضوع، درىچه ای به روی ذهن ها بگشاىىم و تلنگری 
در روش ها اىجاد کنىم و باقی را به همت بلند شما همکاران عزىز بسپارىم. به همىن روی، برخی درس ها 
را فراخ تر و برخی دىگر را به اشارت، مورد چندوچون قرار داده اىم؛ پس کتاب راهنمای معلم، آغاز 
به فرجام درست و  راهی است که پوىه ها و بارىک اندىشی ها و تالش های پىگىر آموزشی شما آن را 



هنجارمند می رساند. 
با اىن همه، درنگ در زمىنه های زىر ضروری است: 

1ــ همٔه عناصر محتواىی کتاب، بر پاىٔه اصول علم برنامه رىزی، به صورت ىکپارچه و در هم تنىده 
سازماندهی شده است. از اىن رو، آموزش اىن کتاب باىد تنها به ىک دبىر واگذار شود و برنامه رىزان 
محترم آموزشی مدارس نىز در اجرا می باىست به اىن اصل پاىبند باشند و از تفکىک ساعات و مواد 
درسی )فارسی، امال و انشا( و تقسىم آن مىان چند دبىر، به وىژه دبىران غىرمتخصص جدًا خودداری 

کنند. 
که  می کند  اىجاب  ابتداىی  دورٔه  فارسی  کتاب های  با  نوشتن  و  مهارت خواندن  پىوستگی  2ــ 

معلمان گرامی از موضوع ها و مباحث مطرح شده در دورٔه پىشىن کامالً آگاه باشند. 
3ــ با توجه به اىن که روىکرد آموزشی کتاب، فعالىتی محور و مشارکتی است، توصىه می شود 
همکاران محترم با به کارگىری روش های پوىا و جدىد آموزشی مانند بحث گروهی، همىاری و قضاوت 
عملکرد و با ورود فعاالنٔه دانش آموزان در فراىند ىاددهی ــ ىادگىری، کالس را سرزنده و با طراوت نگه 

دارند تا آموزش و ىادگىری، پوىا، پاىا، مانا و ژرف تر صورت گىرد. 
4ــ در تألىف کتاب به وىژه در بخش دانش های زبانی و ادبی، اصل را بر »تدرىج« و سىر تکوىنی 
مرحله ای نهاده اىم؛ بنابراىن از گسترش مباحث و شرح غىرضروری که به انباشت دانش و خستگی و 
و  نگارشی، دستوری  مباحث  اىن  بر  کرد. عالوه  پرهىز  باىد  می انجامد،  دانش آموزان  ذهنی  فرساىش 
ادبی در سال های بعد، فربه تر و کامل تر بىان خواهد شد. بنابراىن در آموزش باىد اندازه نگاه داشت و به 

ساختار کتاب پاىبند بود که »اىن به ظاهر نقص، تدرىج آوری است«. 
5  ــ بنىاد علمی و نظری کتاب فارسی »مهارت های خواندن و نوشتن« بر »راهنمای برنامٔه« مصوب 
و مدون استوار است. مطالعٔه »راهنمای برنامٔه درسی فارسی دورهٔ متوسطٔه اّول« به شما دبىران عزىز، در 
شناخت علمی تر و روشمند و عمىق تر ساختار و محتوای کتاب و اهداف آموزشی آن ىاری خواهد رساند. 
نظرات سازنده و ارزندٔه صاحبان فکر و فرهنگ و دبىران دلسوز و فرهىخته، راهگشا، راهنما 

و کمال بخش برنامٔه درسی و کتاب فارسی خواهد بود. 



سخن آخر را به چندبىت از قصىدٔه ناصر خسرو قبادىانی )ره( وامی گذارىم:
خوىشتن را گرچه دون است، ای پسر، واالکند
گـر بـکوشـد زود خـار خوىش را خـرما کند
هـر که از سـرما گرىزد، قصد زی گـرمـا کند
بـرکنش زود از دلـت، زان پىش کـو باال کند
زشت را نىـکـو کند، بـل دىـو را حـورا کند
راسـتـی هـرجـا کـه باشد نىـکـوی پىـدا کند
راسـتـی در دل، تـو را چـشـمـی دگر انشا کند
هـر کـه در امـروز روز، انـدىـشـه از فـردا کـنـد

هر که جاِن خفته را از خواب جهل، آوا کند
هر کسی کش خار نادانی به دل، درَخست  نىش
علم چون گرماست، نادانی چو سرما از قىاس
جز بدی نارد درخت جهل، چىزی برگ و بار
هـر کـه جـان بـدکُنش را سـىـرت نىـکی دهد
است تی  راس نکوىی،  صل  ا و  نىکی  هر  ماىٔه 
راستی کن تا به دل چون چشم سر، بىنا شوی
از غم فردا هم امروز، ای پسر، بی غم شود

 گروه زبان و ادبىات فارسی
 دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطۀ نظری


