مقدمه
ّ

زبان فارسى ىکى از چند زبان ارجمندى است که از گذشته هاى بسىار دور ،آثار مکتوب
دربردارنده ارزش هاى واالى انسانى است .اىن زبان ،قرن هاى
گران قدرى از آن برجاى مانده که
ٔ
متوالى ،زبان رسمى و فرهنگى بخش وسىعى از جهان ،از آسىاى مىانه تا آسىاى صغىر و بىن ال ّنهرىن
قار ٔه هندوستان بوده است و نه تنها اىرانىان عالقه مند بلکه بسىارى از غىراىرانىان ،با شوق و
و تمام شبه ّ
شور اىن زبان را فراگرفته ،بدان شعر سروده و کتاب نوشته اند .زبان فارسى ،حافظ وحدت قوم اىرانى
و به تعبىر دقىق و زىباى مقام معظّم رهبرى ،رمز هوىّت ملّى ماست.
ماىه فخر و مباهات و
ادبىات اىران ــ که در جهان مقامى بس شامخ دارد و ٔ
مهم تر از همه اینکه ّ
سرفرازى و سربلندى ماست ــ به اىن زبان سروده و نوشته شده است .پس بر ماست که زبان فارسى را
گرامى بدارىم و آن را خوب بشناسىم و بشناسانىم.
ِ
آموزش هر ىک از دو
ادبىات فارسى ،براى تسهىل
مصوب ٔ
برنامه درسى زبان و ّ
براساس طرح ّ
«ادبىات فارسى»
ٔ
«ادبىات» ،محتواى کتاب هاى فارسى ،در قالب دو کتاب «زبان فارسى» و ّ
مقوله «زبان» و ّ
ادبىات نخواهد بود؛ زىرا گسستن اىن دو
تهیه و تنظىم شده است .الب ّته اىن مرزبندى به معنى جداىى زبان از ّ
ّ
محدوده نسبى اىن دو در آموزش مشخّص شود ،براى هرىک روىکردى
آنکه
براى
ا
ام
نىست
ممکن
ال
عم ً
ّ
ٔ
جداگانه باىسته به نظر مى رسىد .تقوىت و بکارگیری مهارت هاى زبانى موجب توفىق در فراگىرى ساىر
ادبىات نىز موجب بارورى زبان مى گردد.
ادبىات خواهد بود و تعمىق و گسترش ّ
علوم و معارف از جمله ّ
براساس تلفىقى بودن روش برنامه رىزى درسى سعى شده است مهارتهاى زبانى ،قواعد شناخت
تنىده کتاب،
زبان فارسى و کاربرد درست آن ،به ٔ
گونه درهم تنىده ارائه و ارزشیابی شود .مباحث درهم ٔ
تهىه شده است که ساختار هرىک به تفکىک ،در
در چهار
حوزه زبان شناسى ،دستور ،نگارش و امال ّ
ٔ
قالب نکاتى اساسى ىادآورى مى شود .الب ّته اىن تفکىک براى روشن شدن مباحث است و ضرورت
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همه مطالب با هم دىده شود .به همىن سبب ،خودآزماىى هاى هر درس نىز
دارد در آموزش اىن کتاب ٔ

درهم تنىده تنظىم شده است.

الف   ) زبان شناسى

براى اینکه دانش آموزان با مباحثى دىگر از علم زبان شناسى (غىر از آنچه سال ّاول و دوم گفته
شد) آشناىى مختصرى پىدا کنند ،در هر سال ،چند درس درنظر گرفته شده است .اىن مباحث ضمن اینکه
مقوله زبان آشنا مى سازد ،به طور غىرمستقىم
درک عمىق و درستى از زبان به دانش آموز مى دهد و او را با ٔ
در فهم دستور نىز ىارىگر اوست .آموزش هم ِ
زمان سه زبان فارسى ،عربى و انگلىسى نىز اىجاب مى کند
چنىن بحثى مطرح شود .طرح اىن مباحث سىرى منطقى ،مناسب و متناسب دارد.

ب  ) دستور زبان فارسى

نظرىۀ علمى ساخت گراىى نوشته
دوره دبىرستان ،برمبناى ّ
کوشش شده است که دستور زبان ٔ
درحد امکان دستور س ّنتى نىز ّمد نظر قرار گىرد .در تدوىن دستور ،نکات زىر مورد نظر بوده است.
شود و ّ
 )1کتاب حاضر ،توصىف فارسى نوشتارى امروز در کتاب هاى درسى است؛ نه فارسى
گفتارى ،نه عامىانه ،نه شعر و نه فارسى روزگار گذشته.
 )2علم ،به توصىفِ
واقعىت فراگىر دارد در توصىف
واقعىات مى پردازد ،در زبان نىز هرچه
ّ
ّ
سلىقه شخصى و زىباىى شناسى و ح ّتى منطق ،مغاىرت داشته باشد؛
گذشته زبان و
موردنظر است .گرچه با
ٔ
ٔ
ِ
براى مثال ،چون در فارسى نوشتارى تحصىل کرده هاى امروز« ،وجه وصفى» راىج است ،غلط نىست.
ِ
فارسى
همىن طور کاربرد «مى باىد رفت» و «باىد رفت» و «باىست برود» به جاى ىکدىگر .پس هرچه در
واقعىت زبانى ندارد تجوىز نمى شود.
واقعىت دارد ،درست است و چىزى که ّ
نوشتارى کتاب هاى درسى ّ
 ) 3در دستور ساختارى ،توصىف براساس ساخت و صورت است؛ مثال ً در تعرىف فعل به جاى
اینکه بگوىىم« :فعل کلمه اى است که برانجام کارى ىا روى دادن و پذىرفتن حالتى در زمان داللت کند»
گفته مى شود« :فعل کلمه اى است که داراى شناسه باشد ».و …
 ) 4در آموزش دستور ،اساس کار بر اىن است که در هر سال ،ىک دوره دستور فارسى تدرىس
شود .انتخاب اىن روش آگاهانه بوده و متناسب با توان دانش آموز درنظر گرفته شده است؛ بنابراىن،
تقاضا مى شود همکاران گرامى از تدرىس مطالب خارج از کتاب ــ هرچند سودمند به نظر آىد ــ و نىز از
تعرىف هاى معناىى خوددارى فرماىند.
جد ًا
 )5کوشش شده است که قواعد دستورى هرچه ساده تر نوشته شود و از اطناب بىهوده ّ
حد امکان از اصطالحات دستور س ّنتى به ِ
دلىل ِ
مدرسان محترم
پرهىز گردد و تا ّ
انس بىشتر همکاران و ّ
استفاده شود .مگر در موارد ناگزىر که اصطالحى با معنى گسترده تر ىا جدىدترى به کار رفته است.
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توجه شده است؛ مثل کاربرد «ى» نسبت که با استفاده از آن ،از
 )6به قواعد ّفعال زبان بىشتر ّ
هر اسمى مى توان ،صفت ساخت .برخالف «گان» که تنها چند کلمه با آن ساخته مى شود ىا پسوندهاى
«ىن» و «ىنه» که امروز دىگر چندان ّفعال نىست.
 ) 7تمرین هاى کتاب به گونه اى است که دانش آموز تنها با فراگرفتن عمىق و دقىق درس
مى تواند بدان ها پاسخ مناسب بدهد و از طرفى ،انجام تمرىن نىز به ىادگىرى اساسى درس کمک
اهم ّىت دارند و شاىسته است
مى کند.با درنظر گرفتن اىن تأثىر متقابل ،درس و تمرىن هر دو ّ
توجه کافى مبذول شود.
به شىوه اى درخور ،به هر دو ّ
منزله پىشنىازى براى
 )8سىر مطالب و مباحث از ساده به پىشرفته است و غالب بخش ها به ٔ
توجه کافى مبذول گردد ،در
بخش هاى بعدى است؛ بنابراىن ،اگر در ىادگىرى بخش هاى نخست کتاب ّ
پاىان کار ،نتىجه مطلوب خواهد بود.

پ ) بخش نگارش

تهىه
دوره راهنماىى با ّ
توجه به نکات زىر ّ
درس هاى نگارش در ادامه و تکمىل دروس نگارشى ٔ
و تنظىم شده است.
شىوه مقاىسه نگاشته
شىوه استقراىى و به کمک تحلىل نمونه ها و استفاده از ٔ
 )1درس ها عمدتاً به ٔ
شده است.
توجه شده است.
 )2به جنبه هاى کاربردى و عملى و تقوىت مهارت هاى نگارشى ّ
الیت هاى ىاددهى و ىادگىرى فراهم آمده است.
 ) 3در اىن شىوه فرصت هاى مناسب براى ّفع ّ
 ) 4مطالب با تکىه بر آموخته هاى قبلى و از ساده به پىشرفته تنظىم شده است.
 ) 5در بخش تمرىن و نگارش ،فرصت هاى بازآموزى و کاربردى فراوانى پىش بىنى شده است.
 ) 6تمرین ها ناظر به سطوح مختلف ىادگىرى است.
ِ
ارزشیابی تکوىنى در درس ها استفاده شده است.
شىوه
 ) 7از ٔ
ارائه نمونه هاى فارسى
 ) 8در دروس از نمونه هاى نثر امروز به عنوان شاهد مثال و نىز به قصد ٔ
معىار ــ که با مسائل آموزشى مرتبط است ــ استفاده شده است.
 ) 9نکته هاى نگارشى با عنوان «بىاموزىم» در درس ها آمده است.

ت) امال

ادبىات فارسى ،آشناىى دانش آموزان با شىوه ها و قواعد
ىکى از اهداف ٔ
برنامه درسى زبان و ّ
درست نوشتن ،اىجاد مهارت در کاربرد صحىح کلمات و زىبانوىسى ،تندنوىسى و درست نوىسى است.
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براى تحقّق اىن ِ
هدف مهم ،به طور مشخّص در هر سال ،چهار درس امال درنظر گرفته شده است که ضمن
کلمه  هر دو کتاب زبان فـارسى   3و
چندنکته امالىى و بحث و گفت وگو
آموزش
دربـاره آنها ،از گـروه ٔ
ٔ
ٔ
نکته امالىى با عنوان «بىاموزىم»
ادبىات فارسى  3امالى تقرىرى گفته مى شود .عالوه بر اىن ،در درس ها نىز ٔ
گنجانىده شده است تا دانش آموزان به تدرىج با قواعد نظرى درست نوىسى آشنا شوند .کل ّّى ٔه «بىاموزىم»ها
به خطّ تحرىرى چاپ شده تا دانش آموزان ضمن آشناىى با نمونه هاى عملى ،مهارت بکارگیری خطّ
تحرىرى را نىز کسب کنند.

توصىه هاىى براى تدرىس و ارزشیابی درس زبان فارسى ()3
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شماره آنها تدرىس شود .ممکن است بعضى همکاران درس هاى نگارشى
 )1درس ها به ترتىب
ٔ
توجه به نظم کتاب تدرىس کنند .اىن کار از کلّى نگرى دانش آموز به زبان
ىا دستورى را ىکجا و بدون ّ
فارسى مى کاهد و باعث پراکندگى و کندى درىافت او مى شود.
ماهىت مهارتى و کاربردى اىن درس ها ،تکرار و تمرىن و توالى در آنها رعاىت
 )2به دلىل ّ
نمونه کتاب و نمونه هاى مشابه ،مهارت هاى
شود .دبىران محترم با مراقبت در حسن انجام تمرین هاى ٔ
زبانى را در دانش آموز تقوىت کنند .تمرین هاى کتاب به گونه اى است که دانش آموز تنها با فراگرفتن
عمىق و دقىق درس مى تواند به آنها پاسخ گوىد .تکىه بر اىن تمرین ها در فراگىرى مهارت هاى زبانى تأثىر
به سزاىى خواهد داشت.
پاىه تحصىلى
کلى ٔه کتاب هاى درسى در هر ٔ
تازه ّ
 )3نظر به اینکه درست نوىسى کلمات و ترکىبات ٔ
ــ نه تنها فارسى ــ هدف درس امالست ،الزم است از دانش آموزان خواسته شود ّ
کل کتاب هاى پاىه را
با چنىن هدفى مطالعه کنند .ارزشیابی از بخش دوم امال به کمک گروه کلمه عملى خواهد بود .مقدار
متن پىشنهادى براى امال در مجموع حدود بىست سطر چاپى مناسب به   نظر مى رسد.
 )4دبىران محترم در آموزش اىن کتاب از شىوه هاى راىج و گوناگون تدرىس استفاده کنند تا
جرىان ىاددهى و ىادگىرى با سهولت بىشترى انجام شود .ضمن اینکه آموزش هرىک از مهارت هاى
معىن را مى طلبد.
زبانى ،روشى خاص و ّ
 )5الزم است در آموزش محتواى کتاب ،بىشترىن سهم به دانش آموزان اختصاص ىابد و تا
جاىى که ممکن است معلّم نقش راهنما را برعهده داشته باشدّ .فعال بودن دانش آموزان در امر ىادگىرى،
توجه به اىن مهم
به وىژه در کسب مهارت هاى اساسى از روىکردهاى تعلىم و تربىت کنونى است .عدم ّ
موجب ضعف و نارساىى در کسب مهارت هاى زبانى خواهد شد.
 )6هر درس در ىک جلسه تدرىس و تمرىن گردد .از فرصت هىچ درسى براى درس دىگر
ماده اى نباىد
همه مهارت هاى زبانى مطرح شده در کتاب ،هىچ درس ىا ّ
استفاده نشود .به دلىل مهم بودن ٔ
الشعاع موضوع دىگر قرار گىرد.
تحت ّ
در پاىان از
همه همکاران گرامى که با شرکت در جلسات
دبىرخانه زبان و ادبىات فارسى کشور و ٔ
ٔ

تجدىد نظر ىا ارسال نظرات ارشادى خود در اصالح و تحکىم ساختار کتاب ،سهم و نقشى داشته اند،
همت دبىران و دانش آموزان محترم ،محتواى
صمىمانه سپاسگزارى و قدردانى مى شود .امىد است به ّ
توجه کافى شود.
کتاب متناسب با ٔ
مصوب به اجرا درآىد و در ارزشیابی به اهداف برنامه ّ
برنامه درسى ّ
تازه ترىن تغىىرات و اصالحات در سال  1389بر اساس نشست هاى کارگروه مؤل ّفان و دبىران و
برپاىه نظرات و پىشنهادهاى صاحبنظران و دبىران سراسر کشور ،صورت گرفته است.
نىز ٔ
نشانى پاىگاه راىانه اى گروه زبان و ادبىات فارسى
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دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىى و متوسطه نظرى
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اهداف ک ّلى آموزش زبان فارسى ( )3عمومى در سال سوم
متوسطه
ّ
الف) حوزۀ شناختى
شوند:

مطالعه اىن کتاب با مسائل و موضوعات زىر آشنا
انتظار مى رود دانش آموزان با
ٔ

 ) 1زبان فارسى معىار و نقش آن در تحکىم ارزش هاى ملّى ،دىنى و فرهنگى
 ) 2قواعد و فراىندهاى زبان فارسى
 ) 3شىوه ها و قواعد درست خوانى و درست نوىسى
 ) 4ساختار صرفى و نحوى زبان فارسى معىار
 ) 5ساختمان کلمات و انواع آن در زبان فارسى معىار
 )6ساختمان جمالت و انواع آن در زبان فارسى معىار

ب) حوزۀ نگرشى

انتظار مى رود که دانش آموزان در پاىان   ىادگىرى ،به موضوعات زىر عالقه و
نگرش مثبت پىدا کنند:
 )1طرح افکار و اندىشه ها در قالب گفتار و نوشتار مناسب
روزمره
 ) 2کاربرد درست زبان فارسى در زندگى
ّ
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 ) 3پاسدارى از زبان فارسى و تالش براى گسترش آن
چهارگانه زبان فارسى
 ) 4مهارت هاى
ٔ

پ) حوزۀ مهارتى

انتظار مى رود که در پاىان ىادگىرى ،تواناىى هاى ذهنى و عملى زىر در دانش آموزان
تقوىت شود:
 )1تشخىص راه هاى گوناگون پرورش معانى
 )2تشخىص ساختار صرفى و نحوى زبان فارسى
 ) 3تشخىص انواع نوشته ها در زبان فارسى
 ) 4تشخىص قواعد درست نوىسى
 ) 5تشخىص جاىگاه درست عالىم نگارشى
 )6مقاىسه و استدالل در مباحث دستور زبان فارسى
 ) 7بکارگیری درست مهارت هاى زبانى
 ) 8درک و فهم متون زبانى و ادبى
 ) 9بکارگیری قواعد امالىى و نگارشى
 ) 10مهارت در نگارش نوشته هاى راىج در زبان فارسى
 ) 11بکارگیری راه هاى پرورش معانى در نگارش
 ) 12وىراىش متون مختلف زبانى و ادبى
 ) 13بکارگیری قواعد دستور تارىخى و امروزى در متون مختلف
استفاده درست از منابع تحقىق
 )   14مهارت در
ٔ
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