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خداي حكيم و داناي مهربان را سپاس مي گویيم که ما را به مسير تعليم و تربيت این 
کشور راهنمایي فرمود و به ما فرصت داد تا بتوانيم گامي دیگر در بهسازي و تأليف کتاب هاي 

درسي برداریم. 
کتابي که پيش روي شما همكاران گرامي گشوده شده، حلقه ي مياني از زنجيره ي دوره ي 
دوم ابتدایي است. دوره ي اّول ابتدایي، سه سال نخست )  اّول تا سوم( و دوره ي دوم، سه سال 
دوم )چهارم تا ششم( ابتدایي را در   بر  مي گيرد. بنابراین ساختار و محتواي فارسي پایه ي پنجم 
از سویي با پایه ي چهارم و پایه هاي پيش از آن، و از سوي دیگر با پایه ي ششم و باالتر باید 
پيوستگي و همخواني داشته باشد. در سازماندهي ساختار و تدوین محتوا، تالش کرده ایم این 

هماهنگي و نظام پيوستاري را حفظ کنيم. 
درك این انسجام دروني برنامه و کشف پيوستگي هاي عناصر سازه اي آن، آموزش را به 
مسير درست مي کشاند و فرایند یاددهي ـــ یادگيري را نيز معنادارتر مي سازد. به همين سبب 
کارافزارهاي)بسته ی(  همه ي  آموزش،  آغاز  از  پيش  مي شود،  درخواست  ارجمند  همكاران  از 
آموزشي را تهيه و مطالعه فرمایند و پس از شناخت اهداف آموزشي هر یك از اجزا و تشخيص 

ارتباط ميان آن ها، تدریس را آغاز نمایند.
این کتاب از دو پهنه ي اصلي زبان آموزي)مهارت هاي خوانداري و مهارت هاي نوشتاري(، 
ما  هدف  اینجا  در  دارد.  اختصاص  فارسي  زبان  مكتوب  و  نوشتاري  مهارت هاي  پهنه ي  به 
این است که دانش آموزان آنچه را در پهنه ي مهارت هاي شفاهي یا خوانداري زبان از کتاب 
فارسي، دیده، خوانده، شنيده و آموخته اند و درباره ي آن ها اندیشيده اند ؛ اکنون بتوانند همان ها 

را بنویسند.
 در آموزش باید به این در هم  تنيدگي مهارت ها و تأثير دو سویه ي یادگيري آن ها توّجه داشته 
باشيم و براي رشد سطح یكي، از پيشرفت و توانایي هاي دیگري بهره بگيریم. دانش آموزي که 
خوب مي خواند و درك درستي از خوانده ها دارد، اّما در تبدیل خوانده ها به نوشته، ناتوان است؛ 

پیشگفتار: سخنی با آموزگاران محترم
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البّته تشخيص آسيب ها و به کارگيري شيوه ي  بپردازیم.  ناتواني  او به درمان  توانایي  بر  با تكيه  باید 
مناسب براي رشد سطح یادگيري و تقویت مهارت ها، از ظرافت هاي هنر معلّمي است.

بر پایه ي آنچه گفته شد و با توّجه به اصول حاکم بر برنامه ي درسي زبان آموزي و براي تحقق 
اهداف مورد نظر آن، محتواي این کتاب، در بخش هاي زیر، سازمان دهي شده است:

 امال و واژه آموزي یا دانش زباني: این بخش به تقویت بازشناسي و کاربست شكل درست 
نشانه ها و ساخت کلمه در نوشتن، و تمرین و تثبيت آموخته هاي مربوط به دانش زباني، اختصاص دارد.

 درك متن: در این قسمت، هدف این است که توانایي درك و ميزان فهم دانش آموزان از 
متن هاي خوانده شده، تقویت گردد. براي رشد درك و دریافت، چند گام )خوانش متن، ایجاد فرصت 
براي تفّكر، تمرین و تكرار و پاسخ به پرسش ها( پيش بيني شده است تا دانش آموزان را از سطح ساده 

و دریافت اطاّلعات آشكار متن به الیه هاي زیرین و سطوح عميق تر درك متن، هدایت نماید.
با هدف تقویت مهارت نوشتن،  این بخش،  فّعاليت هاي  نگارش )تصویرنویسي و انشا(:   
طّراحي شده اند. این قسمت از کتاب، در حقيقت، جلوه گاه اصلي توانایي نوشتاري دانش آموزان است. 
از راه نوشته هاي دانش آموزي در این بخش، مي توان به ميزان یادگيري و درك فراگيران از آموزه هاي 

کتاب فارسي و دیگر درس ها پي برد. 
در نوشتن از ظرفيت تصویر براي پرورش گفتار و نوشتار، بهره گرفته ایم و با شگردهایي همچون 
دّقت در جزئيات، مقایسه ي پدیده ها، نوشتن تفاوت ها و همانندي ها، تبدیل شعر به نوشته هاي ساده 

و... این برنامه را در فارسي پنجم تداوم بخشيده ایم.
نكته ي شایسته ي تأّمل، این است که هر موضوع نگارشي با چند راهكار همراه شده است که در 

آموزش و ارزشيابي باید مورد توّجه قرار گيرد. این راهكارها با عنوان»توّجه« تدوین گردیده است. 
 هنر و سرگرمي و جمع بندي آموخته ها )فقط پایان فصل ها(: بخش هنر و سرگرمي، پایان دهنده ي 
فصل کتاب و تمریني با هدف جمع بندي و مرور آموخته هاست؛ هم جنبه ي هنري و حّس زیبایي شناختي 
را تقویت مي کند و هم فرصتي براي بازي هاي زباني فراهم مي سازد. این فّعاليت ها در قالب بازي و 
یادگيري به گونه اي طّراحي شده اند که پاسخ دادن به آن ها دانش آموزان را غيرمستقيم به بازخواني و 

یادآوري آموخته ها مي کشاند.
   گروه زبان و ادب فارسي 
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