ن
�
�
ت
�
�
بس
پ جمد �ان

کـتــاب مـعـــلّم
(راهنـــــــمای تدریـــــــــس)

1394

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشى
نام کتاب :کتاب معلّم فارسىپنجمدبستان ـ 69
پدیدآورنده :سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف :دفتر تألیف کتابهاى درسى
عمومی و متوسطۀ نظری
شِ
شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف :فریدون اکبری لدره   ،راحله
مح ّمدی و پریچهر جبلّی آده
مدیریت آماده سازی هنری :ادارۀ ّ
کل نظارت بر نشر و توزیع موا ّد آموزشی
شناسه افزوده آماده سازی :لیدا نیک روش (مدیر امور فنی و چاپ) ـ مریم نصرتی (صفحه آرا) ـ
سیّده فاطمه محسنی ،فرشته ارجمند ،شاداب ارشادی ،سپیده ملک ایزدی ،احمدرضا امینی،
حمید ثابتکالچاهی (امور آماده سازی)
نشانی سازمان :تهران خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ  ٤آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن٩ :ـ ،  ٨٨٨٣١١٦١دورنگار ،  ٨٨٣٠٩٢٦٦ :کد پستی،١٥٨٤٧٤٧٣٥٩ :
وبگاه www.chap.sch.ir :و www.irtextbook.ir
ناشر :اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
چاپخانه :شرکت افست «سهامی عام» ( )www.Offset.ir
سال انتشار و نوبت چاپ :چاپ ا ّول 1394
مادی و معنوی این کتاب متعلّق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه
کلیه حقوق ّ
ٔ

استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی ،نمایش ،اقتباس ،تلخیص ،تبدیل ،ترجمه،
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلّفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
عکسبرداری ،نقّاشیّ ،

شابک  5ـ  2456ـ  05ـ  964ـ 978

ISBN 978-964-05-2456-5

پیشگفتار

محتوای فارسی

ی کلّی ساختار و
نما
بندی پیشنهادی
بودج ه

اول :ک ّلیات
بخش ّ

مق ّدمه2 /
3
ی/
س
ر
برنامه درسی فا
ن و باور ،علم ،ا
رویکرد ٔ
کّر و تع ّقل ،ایما
رسی فارسی (تف
مه د
مه درسی ملّی8/
اهداف برنا ٔ
ادبیات فارسی در برنا ٔ
یادگیری زبان و
ش و پرورش8/
ول بنیادین آموز
حوزه ٔ
ح
ت
د
سن
زبان فارسی در
ّ
تاری 13/ــ  12
محتوا 9/
وانداری و نوش
حتوای کتاب خ
مای ساختار و م
داری پنجم13/
ن
خوانداری و شنی
آماری متن های
نمای
ت خواندن 19/
جدول مهار
گوش دادن23 /
مهارت
سخن گفتن 25/
مهارت
بتدایی 32/ــ31
3
هارت نوشتن 0/
انی در فارسی ا
م
ش ها و مباحث زب
کلّی آموزش دان
نما ٔیه

خالق ،عمل )6/

روشها
ی آموزش 32/
ارز
شیابی پیشرفت
تحصیلی 36/
جد

ول ارزشیابی فا

رسی41 /ــ40

بخش

دوم :بر
ر
س
ی
د
ر
سه

مق ّدمه43 /
سخنی با معلّمان

محترم کالسها
ی
چن
دپ
ای
ه/
3
4
ستایش
 :ای همه هست
ی
ز
ت
و
پی
دا
ش
ده (نظامی)48/
فصل اول
ّ  :آفرینش50 /
اهداف
فصل ا ّول53/
درس اول:
ّ تماشاخانه 54/
د
رس دوم :فض
ل
خ
دا
(
شع
ر
سعدی)70/

فصل دوم :د
ان
ای
ی
و
ه
و
ش
یاری81 /
اهداف
فصل دوم83/
درس سوم :را
ز
ی
و
سا
خ
ت
بیمارستان 85 /
درس چ
هارم :بازرگان
و
پ
س
را
ن
(
ک
لی
در
له و دمنه)98/
س پنجم :چنار
و
ک
د
وب
ن
(
نا
ص
ُ
ر خسرو)109/

ا

ف
صل سوم :ایران من121 /
اهداف فصل سوم123/
درس
ششم:سرود ملّی 124/ ...
ِ
درس هفتم:
آزاد (فرهنگ بومی 135 /)١
درس
هشتم :دفاع از میهن139 /
ف
صل چهارم :نام آوران 146/
اهداف فصل چهارم148/

درس نهم :نام آور
ان دیروز ،امروز ،فردا 149/
درس دهم :نام نیکو157 /
ِ
درس
یازدهم :نقش خردمندان167 /
درس دوازدهم:
آزاد (فرهنگ بومی 174 /)٢
ف
ِ
صل پنجم :راه زندگی177 /
اهداف فصل پنجم179/
درس سیزدهم :ر
وزی که باران می بارید180 /
در
س چهاردهم :شجاعت188/
در
س پانزدهم :کاجستان196 /
ف
ِ
صل ششم :علم و َعمل205 /
اهداف فصل ششم207/
درس شانزدهم:
وقتی بوعلی کودک بود 209/
در
س هفدهم :کار و تالش 217 /
نیایش225 /

پیوست 226 /
منابع240/

سپاس ،پروردگار پاک و مهربان را
پهنه تعلیم و تربیت و
که توفیق خدمت در ٔ
برنامه درسی زبان فارسی را به ما
ارتقای
ٔ
عطا فرمود.
اهمیت و جایگاه زبان فارسی به
ّ
عنوان میراثی ارجمند و حافظ وحدت و
هویت ملّی ،برکسی پوشیده نیست .زبان
فارسی پیامآور جالل و عظمت فرهنگ
ایرانی است ،بدان سان که حکیمان دین ِ
باور
پهنه زبان و ادبیات فارسی با بهرهمندی
ٔ
از ظرایف آن ،معارف باورشناختی دین
اسالم را به بنمایههای فرهنگی ایرانیان
گستره
پیوند زدهاند و آثاری درخشان در
ٔ
تعالیم بشری پدید آورده اند.
برنامه درسی ملّی و نیز
پایه پنجم ابتدایی مبتنی بر ٔ
کتاب فارسی ٔ
برنامه درسی فارسی ،با رویکرد پرورش مهارتهای
پایه چارچوب ٔ
بر ٔ
زبانی ،سازماندهی و تألیف شده است ،تا بتواند برای رشد آموزش
زبان فارسی و دستیابی به جایگاه واالی آن در جهان علم ،گامی مؤثّر
بردارد.
توجه به اهداف زیر،
کتاب راهنمایمعلّم نیز بر همین بنیاد و با ّ
استفاده آموزگاران گرامی تدوین شده است:
برای
ٔ
خاص آموزش کتاب فارسی ،مبتنی بر مهارتهای زبانی
تبیین رویکرد ّ

و فرازبانی (تفکّر ،نقد و تحلیل)،

پهنه ادبیات فارسی،
ایجاد نگرشی نو در معلّمان و حرکت صحیح از زبان آموز 
ی به ٔ

قانه
آشنایی معلّمان با ساختار جدید کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری و بهکارگیری ّ
خل ٔ
ریزمهارتهای خواندن و نوشتن در فرایند یاددهی ــ یادگیری،
حوزه مهارتهای زبانی (سخن گفتن ،گوش دادن،
گسترش و تعمیق دانش معلّمان در چهار
ٔ

خواندن ،نوشتن) و آموزش روشمند دانشآموزان ،مبتنی بر اهداف عناصر سازهای کتاب درسی،

پایه تقویت کار گروهی و مشارکت دانشآموزان با
توسعه و کاربست روشهای آموزش بر ٔ

متنوع در کتاب راهنما،
ٔ
ارائه روشها و شگردهای علمی و تجربی ّ

برنامه درسی فارسی ،نظم فکری و سامان دادن به ذهن دانشآموزان
یکی از مهم ترین اهداف ٔ

است؛ به همین روی ،انتظار داریم آموزگاران گرامی در آموزش و طبقهبندی مفاهیم ذهنی ،دانشآموز
را هدایت کنند؛ بنابراین ،الزم است برای درک مبانی نظری برنامه و تحقّق این هدف ،کتاب راهنمای
معلّم به طور دقیق مطالعه شود.
برنامه فارسی پنجم ابتدایی است .برای این
تقویت مهارت درک متن ،یکی دیگر از اهداف ٔ

کار ،معلّمان محترم باید به فراخور توانمندی های دانشآموزان در جهت تکمیل آموزش کتاب تالش
نمایند.
اهمیت ویژهای برخوردار است که
آموزش مهارت گوش دادن و تقویت درک شنیداری از ّ

توجه کافی داشته باشند .درک شنیداری ،پیشنیاز درک خوانداری
الزم است معلّمان محترم به آن ّ
است.

آموزش مهارت نگارش در فارسی سوم ابتدایی با «بندنویسی» آغاز شده بود و
دانشآموزان سوم ابتدایی در پایان سال تحصیلی توانایی نوشتن یک بند منسجم را
ادامه این فرایند،
با رعایت اصول علمی نگارش فراگرفته اند .فارسی چهارم در ٔ
پس از مرور آموختهها ،به «انواع نوشتن» در ّفعالیت های نوشتاری روی آورد.
فارسی پنجم نیز در تقویت این مهارت کوشیده است .برای آموزش مهارت

درست نویسی و نگارش ،الزم است در راستای اهداف مهارت نگارش ،کار
پایه پنجم به گزارش نویسی،
تمرین و یادگیری ،در این پایه تداوم یابد .در نگارش ٔ

خالصه نویسی ،شرح حال نویسی ،تولید داستان کوتاه و تحقیق پرداخته شده است.

برای درک بهتر اهداف ّفعالیت ها در مهارت سخن گفتن ،بهتر است مطالب به دنبال هم،

با یک نگاه طولی مطالعه شوند .در این صورت ،ضمن روشن شدن سیر آموزش و ارتباط میان سخن
مکمل
گفتن و نوشتن ،مشخّص میشود که هر دو ّ

یکدیگرند و کمک میکنند ابتدا مطالب در ذهن
دانشآموز طبقهبندی ،سپس بر زبان جاری شود
و سرانجام روی کاغذ آید.
ارائه شگردهای ایجاد توازن و
ٔ
درهم تنیدگی آموزش و ارزشیابی کیفی با هدف
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان.

این کتاب شامل یک پیشگفتار ،دو
بخش و یک پیوست است؛ بخش نخست
معرفی ساختار و
به شرح کلّیات برنامه و ّ
محتوای کتاب درسی اختصاص دارد؛
در بخش دوم ،درسها بررسی و اهداف،
پایه
روش آموزش و ارزشیابی ،تدوین شدهاست؛ در این بخش بر ٔ
ویژه آموزشی ،چگونگی آموزش هر درس و ّفعالیتهای
ساعت ٔ
نوشتاری آن در حدود  9الی  11جلسه ،برنامهریزی و سازماندهی
ارائه
شده است .د ّقت آموزگاران ارجمند در
مطالعه این اثر و ٔ
ٔ
پیشنهادهای سازنده ،بر استواری علمی این کتاب و ارتقای سطح
آموزش عمومی ،خواهد افزود.
سخن دیگر اینکه تألیف کتاب فارسی ،بر بنیاد نظریههای
علمی استوار است و تردیدی نیست که اگر آموزش به درستی انجام
شود ،تأثیر شگرفی بر تواناییهای زبانی دانشآموزان خواهد داشت.
تحولی در گرو دستان با کفایت و مهربان شما
مسلماً ایجاد چنین ّ
همکاران ارجمند است.

سخن پایانی اینکه ،واژگان هم ،مانند من و شما برای خود دنیایی و حس و حالی
دارند .رنگی و بویی و خاصیتی دارند .طعم برخی واژه ها به چشم چشایی یکی خوش
ذائقه دیگری ناگوار و دل گزند است .ما براین باوریم که هر
می آید و دل پسند است و در ٔ
قلمرو و کار تازه ای ،زبان و واژگان ویژه ای دارد که با زایش اثر ،همزاد است .به همین
سبب ،در این سال ها کتاب های جدید فارسی ،دنیای تازه ای از کاربست واژگان را در
ادبیات آموزش رسمی ،گشوده است .حرف تازه و طرح نو ،با خود عادت زبانی ویژهای
همراه دارد و الب ّته این حرکت ،آگاهانه و بخشی از اهداف زبان آموزشی و زمینه ساز رشد
کلمه «خوانداری» را میتوان نام برد
دامنه زبان فارسی است .برای نمونهٔ ،
و گسترش ٔ
پهنه زبان آموزی است و از دید ساخت هم ،همانندان
که برآمده از یک فعل پُر بسامد در ٔ
فراوانی دارد .به نمودار ساختی واژگان زیر ،بنگرید که همه فرایند ساختاری یکسانی
دارند:
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توجه :زمان بندی ارائه شده ،با هدف ایجاد انسجام و هماهنگی در آموزش،
ّ
تدوین شده و پیشنهادی است و به فراخور شرایط آب و هوایی مناطق ،موقعیت و
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