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پیشگفتار
زبان فارسی ،برای ما جایگاه و اهمیت بسیار ارجمندی دارد.چون از سویی هویت
فرهنگی ما را سامان می دهد و از دیگر سویِ ،
درگاه رفتن به دنیای آموزش و یادگیری دیگر
علوم و فضایل است.
درس فارسی ،پیام آور شکوه و ِ
جالل فکر و فرهنگ ایران اسالمی در طول روزگاران
پهنه علم و ادب فارسی،همواره از دو آبشخور گوارا
است.جوهره آثار حکیمان و فرزانگان ٔ
ٔ
مایه
پرور،
و روح
سرچشمه زالل معارف باورشناختی دین اسالم ،بن مایه های
است:
ور
ٔ
فرهنگی.
ِ
ستارگان َرخشان آسمان فرهنگ و ادب ،همچون فردوسی ،سعدی ،مولوی،
بزرگان و
حافظ و مالصدرا و…،حکیمان الهی و انسان های فرهنگ مند و دین باوری بوده اند که رگ
ِ
رگ وجودشان از آن دو آبشخور ،بارور و سیراب شده است و به همین سبب است که آثار
این ادیبان و عالمان ،روایتگر معارف قرآنی و ظرایف حکمی زبان فارسی است.زبان فارسی،
مایه وحدت آفرین ایرانیان ،در سراسر عالم است.
روح ملت و جان ٔ
«برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران »،رویکرد
پایه ششم ،مبتنی بر
ٔ
کتاب فارسی ٔ
شکوفایی فطرت الهی و با توجه به عناصر پنج گانه (علم،ایمان ،اخالق،عمل ،تفکر ) و
«برنامه
برپایه چهارچوب
ٔ
جلوه های آن در چهار پهنه (خود ،خلق ،خلقت و خالق) و نیز ٔ
دوره ابتدایی» ،سازماندهی و تألیف شده است.
درسی فارسی ٔ
برای آنکه آموزش محتوای این کتاب،به فراخور شأن و جایگاه درس فارسی و همسو با
اصول و اهداف برنامه و انتظارات مؤلفان ،انجام گیرد؛ توجه به نکات زیر ،ضروری است:
1ــ رویکرد عام تدوین و سازماندهی محتوا و تألیف کتاب ،شکوفایی فطرت با تکیه بر
نگرش فرهنگی تربیتی است.
2ــ رویکرد خاص آموزشی بر مهارت آموزی یا آموزش مهارت های زبانی و فرا زبانی،
استوار است،به همین روی ،هم زمان به مهارت های شفاهی و نوشتاری و نیز مهارت های
فرازبانی (تفکر ،نقد و تحلیل) پرداخته ایم.
پایه ششم،
برپایه
برنامه درسی فارسی ،جهت گیری زبان آموزی از اول دبستان تا ٔ
ٔ
3ــ ٔ
حرکتی از زبان به سوی ادبیات است.به همین دلیل است که در فارسی ّاول دبستان ،همه چیز

در خدمت آموزش و یادگیری نشانه های زبانی است ،هرچه از پلکان زبان آموزی باالتر می آییم
پایه ّاول ،زبان خود موضوع و هدف آموزش
به بار فرهنگی ادبی آن افزوده می شود.یعنی در ٔ
بوده است ولی در پایه های باالتر مثل ششم ،زبان،گذرگاهی است برای رفتن به دنیای معانی
ومفاهیم علوم گوناگون.همین مسئله سبب شده است کتاب فارسی ششم ،پرمایه تر و ژرف تر
به چشم آید .پس انتظار داریم نگرش روش آموزشی نیز از سطح به ژرفا گرایش یابد.
4ــ کتاب فارسی 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 ریز مهارت های
خوانداری (دیدن و گوش دادن انتقادی ،بهره گیری از دیگر حواس ظاهری در پرورش ذهن
ِ
خوانش متن و تقویت خواندن
و زبان ،رعایت آهنگ ،لحن کالم ،تکیه ،مکث و درنگ در
انتقادی) آموزش داده شوند تا زبان آموز را پس از درک و دریافت درست ،به تفکر در
الیه های زیرین متن درس و نقد و تحلیل وادارد.
  5ــ در تدوین کتاب فارسی ،به موضوع تقویت فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی ،پژوهش،
اندیشه ورزی و پرورش تفکر ،نقد و تحلیل ،توجه کافی شده است.
پهنه
  6ــ کتاب نگارش به قلمرو نوشتاری و نمادهای خطی زبان و به دیگر سخن ،به ٔ
مهارت های تولیدی زبان مربوط می شود؛ یعنی در کتاب فارسی ،زبان آموز ،اطالعات و
معارف را از طریق متن درس ها و آموزه ها ،دریافت می کند و این کار،سبب پرورش ذهن و
دامنه واژگان و تقویت تفکر و تحلیل دانش آموز می شود که در گفتار و بیان
زبان،گسترش ٔ
دیدگاه ها و حضورفعال در کارهای گروهی و نقد و تحلیل شفاهی ،قابل مشاهده و ارزشیابی
است؛ اما در کتاب نگارش فارسی ،آموخته ها در قالب نوشته ،نمایان می شوند.
7ــ کتاب نگارش ،در اصل به پنج قسمت ،بخش می شود:
الف) فعالیت های امالیی و دانش زبانی ،نخستین تمرین های نوشتاری هستند و با ِ
هدف
پایه متن درس،
سنجش و ارزشیابی از آموخته های امالیی و نکات زبانی کتاب فارسی و بر ٔ
طراحی شده اند .پرسش هایی با تکیه بر درس فارسی آمده که ماهیت امالیی دارند ،بنابراین
ّ
بهانه پاسخ به پرسش ها ،آموزه های امالیی نخست آموزش داده شوند.
به
است
ضروری
ٔ
ب) نگارش ،در این قسمت ،نوشتن ّاولیه و ساده ،آموزش داده می شود و ِ
سیر نوشتن
از کلمه تا کالم ،تداوم می یابد .یعنی نخست ،انتخاب و کاربرد کلمه ،سپس گسترش واژه و
ترکیب سازی ،در پی آن ،عبارت نویسی ،پس از آن ،جمله نویسی و سرانجام ،بند نویسی مورد

همه این کارها به طور پنهان و غیر مستقیم و در قالب پرسش های
توجه قرار می گیرد .البته ٔ
ّ
نگارشی سازماندهی شده است.
پ) کارگاه نویسندگی ،در حقیقت ،اصلی ترین بخش کتاب نگارش با تکیه بر مهارت های
نوشتاری ،در همین قسمت آمده است .به بیان دیگر ،دو قسمت نخست ،مراحل تکرار،
تمرین ،دست ورزی ،نرمش ذهن و زبان و قلم برای دستیابی به مهارت نوشتن و روی آوردن
به یک کار خالقانه و آفرینشی است.
ت) درک متن :این بخش ،سایهای از فرایندهای درک و فهم کتاب فارسی است که در
قالب فعالیتی ویژه ،با متن هایی متفاوت ،سازماندهی و تدوین شده است .تالش کرده ایم در
طراحی پرسش ها ،سطوح درک متن را پیش چشم داشته باشیم ،از این رو ،تمرین درک
مطالعه علمی و کتاب خوانی مؤثّر و تقویت توانایی فهم
متن ،فرصت بسیار خوبی برای رشد
ٔ
متن است.
تنوع آفرینی ،نوشته شده است.
ث) هنر و سرگرمی :با دو هدف بازآموزی آموخته ها و ّ
قرار گرفتن این بخش در پایان فصل ها به معنای بازخوانی و مرور آموخته ها و به گونه ای
جمع بندی آموزه های محتوایی فصل هاست .از سوی دیگر ،فعالیت های خوش نویسی هم
فرصتی برای رشد جنبه های هوش زیبایی شناسی و هنری دانش آموزان ،فراهم می آورد.
هدف اصلی این است که دانش آموزان در هنگام تمرین و رونویسی خط نستعلیق ساده یا
هنری ،با زیبایی ها و ظرایف دیداری خطّ فارسی انس بگیرند.
کارگاه نویسندگی خود به چهار پاره،بخش می شود:
1ــ آموزش ،اولین چیزی که در کارگاه نویسندگی آمده ،آموزش و یادگیری نکات
مهمی است که دانستن آنها برای نویسندگی الزم است .در این بخش برخی از هنجارهای
درست نویسی و شگردهای پرورش ذهن،به کوتاهی بیان شده است.
2ــ کاربست،یعنی به کارگیری نکاتی که در آموزش بخش نخست گفته شده ،برای این
کار معموال ً یک یا دو پرسش طرح شده است که دانش آموزان گرامی در تولید انشای خود
باید از آن آموزه ها بهره بگیرند.
3ــ ضرب المثل ،در هر کارگاه نویسندگی ،یک ضرب المثل،هماهنگ با محتوای فصل
انتخاب شده است.ضرب المثل ها جمله های کوتاه و معموال ً تصویری و سرشار از معانی و

مفاهیم وحکمت هستند و ذهن زبان آموز را بارور و سیراب می سازند ،به همین سبب در این
قسمت هر کسی فهم و دریافت خود را از ضرب المثل می نویسد.این کار باعث می شود هم
ضرب المثل در ذهن،جای گیر شده و به حافظه سپرده شود و هم دست مایه ای در گفتار و
نوشتار باشد.
4ــ درک متن ،در این بخش ،یک پرسش تحلیلی با رویکرد واگرا آمده که فقط در پایان
فصل ها قرار گرفته است و هدف از این تمرین نوشتاری ،یادآوری آموخته ها ،پرورش حافظه
و یادسپاری دراز مدت ،تقویت توانایی درک و دریافت ،رشد قدرت جمع بندی و تحلیل
نهایی دانش آموزان است.
همه بخوان و بیندیش ها ،پرسش هایی با عنوان «درک و دریافت» آمده
توجه :در پایان ٔ
است.این پرسش ها در حقیقت ایستگاه هایی هستند برای تأمل بیشتر و درنگ در زوایای
محتوا که الزم است گروه های دانش آموزی با این طریق به کالبد شکافی متن بپردازند.

سخنی با معلمان گران مایه
به نام یگانه خالق مدرسۀ هستی
ال ّل ُٰه َّم َأ ْع ِطنِی ک َُّل ُسؤْلِیَ ،و ا ْق ِ
ض لِی َح َوائِ ِجیَ ،و لَ تَ ْمنَ ْعنِی الْ َِجابَ َة َو َق ْد َض ِمنْتَ َها لِی.
خدایا هر چه از تو خواهم عطایم کن و هر نیاز که دارم برآورده ساز و اجابتی را که خود
(صحیفه سجادیه ،دعای بیست و پنجم).
آن را ضمانت کرده ای از من دریغ مفرما
ٔ
برنامه درسی
سپاسگزاریم؛ یگانه ،مؤسس
مدرسه هستی را که توفیق عطا فرمود تا در تحقق ٔ
ٔ
دوره ابتدایی؛ شما معلم فرهیخته ،صاحب نظر و تالشگر ،همگام و همراه ما باشید.
زبان آموزی ٔ
زنیکو سخنِ ،به چه اندر جهان

به ِ
سنج فرخ مهان؟
نزد سخن ِ

تحول در آموزش و پرورش به عنوان اساسی ترین نهاد آموزشی ــ تربیتی کشور و ایجاد
تعامل اثربخش و جامع نگر با دیگر ارکان اجتماعی ،بهصورت بنیادین آغاز گردیده است.
همه اهداف ساحت های تعلیم و تربیت ،به منظور
تعیین ساختار آموزشی کار آمد ،منطبق بر ٔ
قوام بخشی فرهنگ عمومی و با تأکید بر شایستگی های پایه،به صورت نظام مند ،همگانی و
عادالنه ،استقرار نظام آموزشی جدید را در کشور رقم زد.
همگام با این تحول ،زبان فارسی ،که همیشه به عنوان میراثی ارجمند ،حافظ وحدت و
مثابه تکیه گاه رشد و اعتالی فرهنگ و
رمزهویت ملی بوده است؛ امروز نیز نقش خود را به ٔ
برنامه درسی
حوزه تربیت و یادگیری فارسی بزرگ ترین
ارزش ها بیش از پیش داراست و البته ٔ
ٔ
رکن این تداوم و غناست.
برنامه درسی ملی؛ در راستای دستیابی
کتاب فارسی به مانند دیگر کتبدرسی همسو با ٔ
طیبه با رویکرد فطرت گرایی توحیدی ،متناسب با موقعیت ها و
دانش آموزان به مراتبی از حیات ّ
پایه ّاول تغییراتی یافت و این روند درسال تحصیلی 95ــ 94به پایان رسید.
نیاز های جدید ،از ٔ
پایه ششم بارعایت پیوستاری طولی ،به لحاظ حجم ومحتوا با کتب فارسی اول
کتاب ٔ
دوره ابتدایی و همسو
تا پنجم ،برای تکمیل ،تعمیق و تثبیت مهارت های زبان آموزی در ٔ

برنامه درسی ملی در سال  1395مورد بازبینی قرارگرفت و با عنایت حضرت دوست و
با
ٔ
همکاری جمعی از معلمان و عالقه مندان زبان و ادبیات و فرهنگ فارسی واعمال نظر معلمان
آماده بهره برداری شد .امیدواریم این رهنوردی هم با هدایت شما
ٔ
پایه ششم درشکلی وزین ٔ
قله نیک فرجامی بینجامد.
اندیشمندان ،به فتح ٔ
بماناد تا جاودان این گهر

هنرمند با دانش و دادگر
گروه زبان وادبیات فارسی

