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فرزندان عزیزم، امید است با نشاط و خّرمی درس هایتان 
را خوب بخوانید و در  همان حال، به وظایف اسالمی كه انسان ها 
را می سازد، عمل كنید و اخالق خود را نیکو كنید و اطاعت و 

خدمت پدران و مادرانتان را غنیمت شمارید. 

ُه(  َس ِسرُّ امام خمینی )ُقِدّ
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حالوت بخِش معني در بیان هابه نام چاشني بخـِش زبان هـا
سپاس بیکران، خداي رحمان را که بخِت بلنِد خدمت به آموزش عمومي کشور را 

بهرۀ ما ساخت.
بنیاد  بر  نهم،  پایۀ  فارسي  کتاب  یادآورمي شویم  مهربان،  پروردگار  ستایش  از  پس 
رویکرد عام »برنامۀ درسي ملّي جمهوري اسالمي ایران«، یعني شکوفایي فطرت الهي، 
استوار است و با توّجه به عناصر پنجگانه )علم، تفکر، ایمان، اخالق و عمل( و جلوه هاي 
فارسي«،  درسي  »برنامۀ  اهداف  پایۀ  بر  خالق(،  و  )خود، خلق، خلقت  پهنۀ  در چهار  آن 

تألیف شده است.  و  سازماندهي 
پرورِش  و  فارسي  ادب  و  زبان  شکوفایي  و  رشد  به  کتاب،  این  آموزش  امیدواریم 
و  امید  کرانه هاي  گشایش  به  و  رساند  یاري  جوانان،  و  نوجوان  نسل  در  شایستگي ها 

بینجامد.  عزیز  ایران  آینده سازان  فراروي  روشنایي 
براي اجراي نیکوتر این برنامه و اثربخشي فراینـد آموزش، توّجـه همکاران ارجمنـد 

را به نکات زیر، جلب مي کنیم:
  رویکرد خاص برنامۀ فارسي آموزي، رویکرد مهارتي است؛ یعني بر آموزش و تقویت 
دورۀ  فارسي  کتاب هاي  منطقي  ادامۀ  و  دارد  تأکید  فرا  زباني،  و  زباني  مهارت هاي 
ابتدایي و پایه هاي هفتم و هشتم است به همین روي، الزم است همکاران گرامي از 

ساختار و محتواي کتاب هاي پیشین، آگاهي داشته باشند. 
  رویکرد آموزشي کتاب، رویکرد فعالیت بنیاد و مشارکتي است؛ بنابراین، طّراحي و 
به کارگیري شیوه هاي آموزشي متنّوع و روش هاي همیاري و گفت وگو توصیه مي شود. 
حضور فّعال دانش آموزان در فرایند یاددهي ـ یادگیري، کالس را سرزنده، بانشاط و 

آموزش را پویاتر مي سازد و به یادگیري، ژرفاي بیشتري مي بخشد. 

 سخني با دبیـران گرامی
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زبان  آوایي  و  گفتاري  ویژگي هاي  است  بایسته  خوانداري،  مهارت هاي  بخش  در    
فارسي همچون لحن، تکیه، آهنگ و دیگر ُخرده مهارت ها به طور مناسب، مورد توّجه 

قرار گیرد. 
  در آموزش، از بیان مطالب اضافي که به انباشِت دانش و فرسایش ذهني دانش آموزان، 
منجر مي شود، پرهیز گردد. این موضوع، به ویژه، در دانش زباني و ادبي، به طور جّدي 
رعایت گردد. مباحث دستوري، ادبي و زباني در سال هاي آینده، با گستردگي بیشتري، 

بیان خواهد شد؛ بنابراین، به همین اندازه و محدودۀ کتاب، باید بسنده کرد. 
محتواي  با  زیادي  پیوستگي  و  است  درس  متن  از  برگرفته  ادبي،  و  زباني  دانش    
بنابراین  مي کند،  کمک  متن،  بهتر  فهم  و  درک  به  نکات  این  آموزش  دارد.  درس 

است.  تأکید  مورد  اصول  از  بخش،  این  در  » متن محوري« 
خوانداري،  مهارت هاي  پرورش  هدف  با  حکایات  و  شعرخواني ها  روان خواني ها،    
پرورش  همه،  از  مهم تر  و  مختلف  متون  با  آشنایي  ذهني،  طراوت  و  نشاط  ایجاد 
همۀ  پایان  در  شده اند.  گنجانده  فارسي  ساختار  در  کتاب خواني،  و  مطالعه  فرهنگ 
»روان خواني ها« بخش » فرصتي براي اندیشیدن« با دو پرسش، تدوین شده است. 
این پرسش ها براي تقویت سواد خواندن، توانایي درک و فهم، پرورش روحیۀ نقد و 

گردید.   تنظیم  متون،  تحلیل 
   در بخش » خود ارزیابی« سه پرسش آمده است؛ نقطه چین به معنای باز بودن دامنۀ 
اهداف  برجسته ترین  از  یکي  متن،  درک  و  فهم  توانایي  تقویت  است.  پرسشگری 
تأّمل در الیه هاي محتوا و همفکري  براي  ایجاد فرصت  این بخش است.  آموزشي 
مي کند.  کمک  زبان آموزان  ذهِن  معناسازي  قدرت  پرورش  به  دانش آموزي،  گروه هاي 
   فعالیت هاي بخش »گفت وگو« مربوط به قلمرو مهارت هاي گفتاري زبان است، از نوشتن
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پاسخ در این بخش، خودداري گردد تا فرصت پرورش سخن گفتن و تقویت فنّ بیان، 
فراهم آید و فرهنگ هم اندیشي و گفتمان سازنده و روحیۀ نقدپذیري، نهادینه شود. 

  فصل »ادبیات  بومي« با درس هاي آزاد، فرصت بسیار مناسب براي توّجه به اصل 
پانزدهم قانون اساسي و تحقق آن است تا با مشارکت دانش آموزان عزیز و راهنمایي 
دبیران گرامي از گنجینه هاي فرهنگ سرزمیني و ادبیاِت زبان مادري در غني سازي 
کتاب درسي، بهره برداري شود. براي تولید محتواي این درس ها پیشنهاد مي گردد به 
ُسنن  و  آداب  بومي،  ادبیات  قلمرو فرهنگ،  در  با عنوان فصل  متناسب  موضوع هاي 

محلي، نیازهاي ویژۀ نوجوانان و جوانان و دیگر ناگفته هاي کتاب، پرداخته شود. 
  فرصت ها و فعالیت هاي نوشتاري، به گونه اي طّراحي و سازماندهي شده اند تا یادگیري 
 و تثبیت آموخته ها و کاربرد صحیح آنها به درستي محّقق شود. فعالیت هاي نوشتاري، 

تمریني براي درست نویسي و تقویت سواِد ادراکي محتواي کتاب فارسي است. 
  فعالیت هاي نوشتاري باید در دفتر پاسخ داده شوند. نوشتن پاسخ برخي از فعالیت هاي 
دانش آموزان کمک  تفّکر جمعي  پرورش  به  به صورت گروهي،  نوشتاري در کالس 

مي کند و روحیۀ مشورت پذیري و هم اندیشي را شکوفا مي سازد. 
  درس نگارش و انشا که در پرورش ذهن، خالقیت و تقویت توان نویسندگي بسیار 
مؤثّر است؛ از مهرماه سال 1393، در قالب کتابي جداگانه، طّراحي شده است؛ به همین 

سبب، فعالیت هایي که ماهیت نگارشي دارند؛ در این کتاب، دیده نمي شوند. 
برنامه ریزي  بنیان اصول علم  بر  فارسي،    همۀ عناصر ساختاري و محتوایي کتاب 
درسي، به صورت یک پارچه و درهم تنیده، سازماندهي شده است، از این رو، آموزش 
برنامه ریزان محترم آموزشي مدارس،  این کتاب، مي باید به یک دبیر واگذار گردد و 
درسي  مواّد  و  آموزشي  ساعات  تفکیک  از  و  باشند  پایبند  اصل،  این  به  است  الزم 

خودداري کنند.  دبیر، جّداً  میان چند  آن  تقسیم  و  )امال(،  )فارسي(، 

 گروه زبان و ادب فارسی 
    دفتر تألیف كتاب های درسی عمومی و متوسطۀ نظری
www.Literatureــdept.talif.sch.ir  :نشانی رایانه ای 
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