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سخنی با  آموزگاران گرامی

پروردگار مهربان را سپاس می گوییم که در پی جهش به سوی حتوّل بنیادین و تغییر نگرش ها در قلمرو آموزش و پرورش، و استقرار 
پایه ی ششم ابتدایی، توانستیم با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و نیز توجّه به چهارچوب برنامه ی درسی ملّی، به بازنگری برنامه ی 
درسی و تولید محتوای درس فارسی بپردازمی و کار تهیّه، طّراحی و سازماندهی ساختار و محتوای کتاب درسی و دیگر کارافزارهای 

آموزشی را به فرجام برسانیم. 
امیدوارمی آموزش این برنامه، سبب شکوفایی استعدادهای نوآموزان و آینده سازان ایراِن اسالمی و رشد و بهبود فرایندِ آموزشِ 

عمومیِ میهِن عزیزمان گردد. 
زباِن فارسی، برای ما جایگاه و اهّمیّت بسیار ارجمندی دارد. چون از سویی هویّت فرهنگی ما را سامان می دهد و از دیگر سوی، 

درگاِه رفنت به دنیای آموزش و یادگیری دیگر علوم و فضایل است.
درس فارسی، پیام آورِ شکوه و جالِل فکر و فرهنگ ایران اسالمی در طول روزگاران است. جوهره ی آثار حکیمان و فرزانگان پهنه ی 
علم و ادب فارسی، همواره از دو آبشخور گوارا و روح پرور، مایه ور است: سرچشمه ی زالِل معارِف باورشناختیِ دین اسالم و بن مایه های 

فرهنگی . 
بزرگان و ستارگاِن رَخشان آسماِن فرهنگ و ادب، همچون فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ، مالصدرا  و...، حکیمان الهی و 
انسان های فرهنگ مند و دین باوری بوده اند که رگ رگِ وجودشان از آن دو آبشخور، بارور و سیراب شده است و به همنی سبب است که 
آثار این ادیبان و عاملان، روایتگرِ معارِف قرآنی و ظرایفِ حکمیِ زبان فارسی است. زبان فارسی، روح ملّت و جان مایه ی وحدت آفرین 

ایرانیان، در سراسر عالم است.
 کتاِب مهارت های خوانداری فارسی پایه ی ششم، مبتنی بر »برنامه ی درسی ملّی جمهوری اسالمی ایران«، رویکرد شکوفایی 
فطرت الهی و با توجّه به عناصر پنج گانه )علم، امیان، اخالق، عمل و تفکّر( و جلوه های آن در چهار پهنه )خود، خلق، خلقت و خالق( و نیز 

بر پایه ی چهارچوب »برنامه ی درسی فارسی دوره ی ابتدایی«، سازماندهی و تألیف شده است.
برای آنکه آموزش محتوای این کتاب، به فراخورِ شأن و جایگاه درس فارسی و همسو با اصول و اهداف برنامه و انتظارات مؤلفان، 

اجنام گیرد؛ توجّه به نکات زیر، ضروری است:
ـ تربیتی است. ١. رویکرد عام تدوین و سازماندهی محتوا و تألیف کتاب، شکوفایی فطرت با تکیه بر نگرش فرهنگیـ 

٢. رویکرد خاّص آموزشی بر مهارت آموزی یا آموزش مهارت های زبانی و فرا زبانی، استوار است، به همنی روی، هم زمان به 
مهارت های خوانداری و نوشتاری و نیز مهارت های فرازبانی )تفکّر، نقد و حتلیل( پرداخته امی.

٣. برپایه ی برنامه ی درسی فارسی، جهت گیری زبان آموزی از اوّل دبستان تا پایه ی ششم، حرکتی از زبان به سوی ادبیّات است. 
به همنی دلیل است که درفارسی اوّل دبستان، همه چیز در خدمت آموزش و یادگیری نشانه های زبانی است، هرچه از پلکان زبان آموزی 
ـ ادبی آن افزوده می شود. یعنی در پایه ی اوّل، زبان خود موضوع و هدف آموزش بوده است، ولی در پایه های  باالتر می آییم، به بار فرهنگیـ 
باالتر مثل ششم، زبان، گذرگاهی است برای رفنت به دنیای معانی و مفاهیم علوم گوناگون. همنی مسئله سبب شده است کتاب فارسی 

ششم، پرمایه تر و ژرف تر به چشم آید. پس انتظار دارمی نگرش روش آموزشی نیز از سطح به ژرفا گرایش یابد.
٤. کتاب فارسی مهارت های خوانداری به قلمرو شفاهی زبان و به بیان دیگر به قلمرو دریافتی یا ادراکی زبان مربوط می شود؛ 
بنابراین، الزم است  در فرایند یاددهی ــ یادگیری،عناصر و ریزمهارت های خوانداری )دیدن و گوش دادِن انتقادی، بهره گیری از دیگر 
حواّس ظاهری در پرورش ذهن و زبان، رعایت آهنگ، حلن کالم، تکیه، مکث و درنگ  در خوانشِ منت  و تقویّت خواندِن انتقادی( آموزش 

داده شوند تا زبان آموز را پس از درک و دریافت درست، به تفکّر در الیه های زیریِن منت درس و نقد و حتلیل وادارد.
٥. در تدوین کتاب مهارت های خوانداری، به موضوعِ تقویّتِ فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی، پژوهش، اندیشه ورزی و پرورش تفکّر، 

نقد و حتلیل، توجّه کافی شده است.
٦ . کتاِب مهارت هایِ نوشتاری به قلمرو نوشتار و منادهای خطّی زبان و به دیگر سخن، به پهنه ی مهارت های تولیدی زبان مربوط 
می شود؛ یعنی در کتاب مهارت های خوانداری فارسی، زبان آموز، اطاّلعات و معارف را از طریق منت درس ها و آموزه ها، دریافت می کند 
و این کار، سبب پرورش ذهن و زبان،گسترش دامنه ی واژگان و تقویّت تفکّر و حتلیل دانش آموز می شود که در گفتار و بیان دیدگاه ها 
و حضورفعّال در کارهای گروهی و نقد و حتلیل شفاهی، قابل مشاهده و ارزشیابی است؛ اّما در کتاِب مهارت هایِ نوشتاری فارسی، 

آموخته ها در قالب نوشته، منایان می شوند.
٧. کتاِب مهارت هایِ نوشتاری: در اصل چهار بخش دارد:

الف( فعّالیّت های درس، نخستنی مترین های نوشتاری هستند و با هدِف سنجش و ارزشیابی از آموخته های کتاب خوانداری و بر 



پایه ی منت درس، طّراحی شده اند.
ب( امال: در این قسمت، پرسش هایی با تکیه بر درسِ فارسی آمده که ماهیّتِ امالیی دارند، بنابراین، ضروری است به بهانه ی پاسخ 

به پرسش ها، آموزه های امالیی، نخست آموزش داده شوند.
پ(  نگارش: در این قسمت، نوشنت اولیّه و ساده، آموزش داده می شود و سیرِ از کلمه تا کالم را دنبال می کند. 

یعنی، نخست انتخاب و کاربرد کلمه، سپس گسترش واژه و ترکیب سازی، در پی آن، عبارت نویسی، پس از آن جمله نویسی و 
سراجنام بندنویسی مورد توجّه قرار می گیرد. البته همه ی این کارها به طور پنهان و غیرمستقیم و در قالب پرسش های نگارشی سازماندهی 

شده است ولی در آموزش، الزم است همکاران محترم به فراخور شکل گیری مهارت های نگارشی توجّه داشته باشند.
ت( کارگاه نویسندگی: در حقیقت، اصلی ترین بخش کتاب مهارت های نوشتاری، همنی قسمت است. به بیان دیگر، سه قسمت 
نخست، مراحلِ تکرار، مترین، دست ورزی، نرمشِ ذهن و زبان و قلم است برای دست یابی به مهارِت نوشنت و روی آوردن به یک کار 

خاّلقانه و آفرینشی. 
٨ . در کتاب های فارسی از سه نوع خط استفاده شده است: اوّل خّط نسخ یا خّط خواندنی، دوم خّط حتریری یا خّط نوشتنی و 

سوم خّط نستعلیق ساده یا خّط هنری.
خّط خواندن خطّی است که در کتاب ها و روزنامه ها استفاده می شود. دانش آموز می تواند این خط را در بخش »بخوان و بیندیش« 
ببیند. خّط حتریری در منت درس آمده است تا دانش آموزهنگام رونویسی آن را مترین کند. برای یاددهی این خط به آموزش جداگانه ای 
نیاز ندارمی چرا که هدف اصلی این است که دانش آموزان درحنی عمل و رونویسی آن را یاد بگیرند. خّط نستعلیق ساده  یا هنری نیزخطّی 

است که شعرهای کتاب با آن چاپ شده است تا دانش آموزان با دیدن آن، با زیبایی ها و ظرایف آن انس بگیرند.
٩. با توجّه به اینکه  امروزه درفرایند یاددهی ــ یادگیری، دانش آموز نقش فعّالی دارد، توصیه می شود همکاران تا حّد امکان 
از روش های  فعّال و پیشرفته در تدریس و آموزش کتاب فارسی بهره بگیرند. ایجادِ فرصت های مناسب برای مشارکت دانش آموزان 

درفعّالیّت های کالسی باعث تقویّت مهارت های گوش دادن، سخن گفنت، خواندن، نوشنت و اندیشیدن می شود.
١٠. با توجّه به اینکه اساس و  پایه ی آموزش زبان فارسی بر تفکّر و خاّلقیّت استوار است، انتظار می رود همکاران گرامی در کالسِ 
درس به این جنبه و نیز تفاوت های فردی توجّه داشته باشند. برای تقویّت خاّلقیّت، بهتراست از پرسش های واگرا و  باز پاسخ، استفاده 

گردد و در پاسخ های ابداعی وخاّلق دانش آموز؛ از پیش داوری دوری شود تا مانع پرورش و شکوفایی گفتار و نوشتارخاّلق آنان نشود.
١١. برای بهبودآموزش زبان فارسی درطول سال حتصیلی، بهتر است در آغاز سال، جلساتی با اولیای دانش آموزان برگزار شود و 
نحوه ی کار با کتاب های فارسی به آنان توضیح داده شود. این کار موجِب آگاهی بیشتر خانواده ها از رویکردها، روش ها و ساختارِ کتاب 

می شود و در نتیجه، تعاملِ بنی مدرسه و خانواده را ارتقا می بخشد.
١٢. از آجنا که اجنام هر عمل، نیاز به راهنما و دستورالعمل دارد، انتظار می رود همکاران محترم درکلیّه ی مراحل تدریس ازمطالب 
کتاب راهنمای معلّم و کارافزارهای آموزشی فارسی به خوبی استفاده کنند. کارافزارهای آموزشی درس فارسی برای پشتیبانی از محتوای 
کتاب فارسی تهیّه شده است و به کارگیری اجزای آن درحنی تدریس موجب تسهیل، حتکیم و غنی سازی آموزش و یادگیری زبان و ادبیّات 

فارسی می شود.
١٣. درس »آزاد« فرصتی مناسب برای معلّم و دانش آموزان است تا در محیط کالس و با آرامش، با هم نوشنت را مترین کنند. 
نوشنت درس آزاد به شماکمک می کند تا مفاهیم و مطالب ضروری متناسب با منطقه ی خود را با درنظر گرفنتِ فصوِل کتاب در کالسِ 
درس طرح کنید. این انعطاف پذیری کتاب به شما فرصت می دهد تا کمبودهای احتمالی را جبران کنید و  در برنامه ریزی درسی و تألیف 

بخشی از محتوای کتاب، مشارکت داشته باشید.
١٤. در ارزشیابی از این کتاب ها به مهارت های چهارگانه ی زبانی و تفکّر و قدرت حتلیل دانش آموزان در طول سال حتصیلی توجّه 
شود و در امتحانات رسمی پایان ماه یا پایان نوبت نیز مهارت های خوانداری و نوشتاری )امال، نگارش و انشا( به عنوان فعّالیّت های عملی، 

مورد توجّه قرار گیرد.
١٥. ویژگی تلفیق آموخته ها و مفاهیم یادگیری ایجاب می کند تا در آموزش زبان فارسی به دیگر کتاب های درسی نیز توجّه شود. 
به همنی سبب، بسیاری از مفاهیم اجتماعی، هنری، دینی، علمی و حتّی ریاضی در کتاِب فارسی با استفاده از شیوه های قّصه و شعر ارائه 

شده است.
رهنمودهای ارزنده ی شما همکاران ارجمند، همواره پشتوانه ی گام های ما و سبب استواری کارها خواهد بود.

گروه زبان و ادبیات فارسی


