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به نام خداوند جان آفرين

حكيم سخن در زبان آفرين

پس از حمد و ستايش پروردگار مهربان به آگاهي ميرسانيم كه کتاب فارسی پايهی چهارم
بر  بنياد رويکرد عام «برنامهی درسی ملّی جمهوری اسالمی ايران»  ،يعني شکوفايی فطرت الهی،
استوار است و با توجه به عناصر پنجگانه (علم ،تفکر ،ايمان ،اخالق و عمل) و جلوههای آن در چهار
پهنهي (خود ،خلق ،خلقت و خالق) تأليف و سازماندهی شده است.
رويکرد خاص برنامهي زبانآموزي بر آموزش مهارتهای زبانی و فرازبانی يا مهارتآموزی،
استوار است؛ به همين روی در كتاب فارسي چهارم ،افزون بر آموزش چهار مهارت گوش دادن ،سخن
گفتن ،خواندن و نوشتن به آموزش و تقويت ّ
توجه شده
تفكر ،نقد و تحليل و پرورش سواد ادراكي نيز ّ
است .آموزش سطوح پيشرفتهي چهار مهارت اصلي زبان از كتاب فارسي سوم دبستان آغاز شده و در
اين كتاب ،همان زنجيرهي محتوايي ،تداوم يافته است؛ بنابراين الزم است آموزگاران محترم پايهي
چهارم كام ً
ال با فارسي سوم دبستان آشنا باشند تا بتوانند فرايند آموزش را درست در مسير اهداف
برنامه ،پيش ببرند.
بسته ی آموزشي فارسي چهارم دبستان شامل اجزاي زير است:
كتاب فارسي
كتاب نگارش فارسی

كتاب راهنماي معلّم

لوح فشرده ي كتاب گويا و متنهاي شنيداري

كتاب فارسي
اين كتاب از يك سو بر قلمرو دريافتی يا ادراکی زبان تمركز دارد؛ لذا
درست ديدن ،درك خوانداري و درك شنيداري را آموزش ميدهد و از سوي
ديگر با قلمرو توليدي زبان پيوند مييابد و در فرايند ياددهی ـ يادگيری به
ریزمهارتهای خوانداری مانند رعایت آهنگ ،لحن کالم ،تکیه ،مکث و
6

ش متن و سخن گفتن انتقادي ميپردازد.
درنگ در خوان ِ
كتاب فارسي در هفت فصل و هفده درس در ساختاري علمي و با محتوايي هدفمند ،براي تقويت
طراحي و سازماندهي شده است.
مهارتهاي زبانيّ ،
كتاب نگارش فارسي
براي آشنايي با ساختار و محتواي اين كتاب ،پيشگفتار كتاب نگارش فارسی را مطالعه كنيد.
كتاب راهنماي معلّم
كتاب راهنماي معلّم فارسي چهارم به سبب پيوستگي محتوايي و گرهگشايي در آموزش و كاربست
روشهاي مناسب ،بسيار اثرگذار است .در اين كتاب رويكرد و اهداف برنامه ی درسي فارسي چهارم به
گستردگي بيان ،و سطوح مهارت هاي زباني به صورت كام ً
ال روشن ارائه شده است؛ سپس در راستاي آن،
شاخصهاي ارزشيابي هر سطح نيز مشخّ ص گرديده است.
زمانبندي پيشنهادي تدريس درسها ،بين  9تا 11جلسه تعيين شده است؛ به كارگيري روشهاي
طراحيهاي مناسب آموزشي از ضروريات اين برنامه است.
تدريس ف ّعال و ّ
بار ديگر مطالعهي كتاب راهنماي معلّم پيش از ورود به فضاي درس و كالس و آغاز فرايند آموزش
به همهي همكاران ،توصيه ميشود.
لوح فشرده ي كتاب گويا و متن هاي شنيداري
آموزش خواندن با لحن و آهنگ متناسب با فضاي متن ،اه ّميت ويژهاي دارد؛ افزون بر آن تمركز و

درك شنيداري در تقويت مهارت گوشكردن ،پيشنياز آموزش ساير مهارتهاي زباني است .كتاب فارسي

چهارم ،لوح فشردهي «كتاب گويا  » را براي آموزش لحن و درست خواندن به همراه دارد .همچنين لوح
قصهگویی و لحن خواندن
فشردهي «   متنهاي شنيداري» در جهت تقويت مهارت گوش دادن و سخنگفتنّ ،
طراحي شده است .آموزگاران محترم برای دستیابی فایلهای صوتی لوح فشردهی «کتاب گویا» و «متنهای
ّ

شنیداری» میتوانند به سایت دفتر تألیف کتابهای درسی به آدرس  www.talif.sch.irمراجعه کنند
و لینک گروه درسی زبان و ادبیات فارسی را انتخاب کنند .فایلهای صوتی در بخش مواد آموزشی قابل
دسترسی است.
		

گروه زبان و ادب فارسي

متوسطه نظری
دفتر تأليف كتاب هاي درسي عمومی و
ّ
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ستايش

ب�ه مارد � گ ف� ت�م :آ ي
�؟
«��خر ا�ن خ�دا � ك ي�س ت

ه
ه
�
� و م ن� ي�س ت
�كه م رد خ� نا�هي ما هس ت
�
ت�و � گ ف� ت�ي مهر �بان ت�ر زا� خ�دا ن� ي�س ت
�
دمي زا� ب� ن�دگان �خود ج�دا ن� ي�س ت
�چ را هر�گ�ز �نمي آ��يد ب�ه �خوا ب�م؟
�چ را هر�گ�ز �نمي�گو�يد ج�وا ب�م؟
ص�
� را ش� ن� ي�دم
�ن زما� ب حگاه ت

� را ن�د�يدم».
ت�و را د�يدم ،خ�دا�ي ت

� �« :زفر� ن�د !
ب�ه من آ�هس�ته مارد � گ ف� ت

خ�دا را رد دل �خود ج�وي� ،يك چ� ن�د
�
خ�دا رد نر�گ و ب�ويِ گل� ،نهان اس ت
�
ب�هار و �ب غ
ا� و گل زا� او � شن�ان اس ت
� � ،زفر� ن�د !
خ�دا رد �پا�كي و ن� ي��كي اس ت
ب ُ� َود رد رو ش� ن�ا ي�يها ،خ�داو ن�د».
پروین دولت آبادی
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