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پیشگفتار
به نام خداوند جان آفرین

حکیم سخن در زبان آفرین

کتاب راهنمای معلّم «علوم و فنون ادبی» شامل دو بخش می باشد
اول «ک ّلیات»:
الف) بخش ّ
1ــ مبانی درسی علوم و فنون ادبی دوره دوم متوسطه
برنامه درسی
2ــ رویکردهای حاکم بر ٔ
برنامه درسی
3ــ اصول ٔ
4ــ اهداف آموزشی کل کتاب
برنامه درسی علوم و فنون ادبی
5ــ اهداف ٔ
6ــ ساختار کتاب
در پایان این بخش ،کلّیاتی مربوط به خوانش متن ،لحن و انواع آن ،همچنین آموزه های زبانی و ادبی
متوسطه ّاول  ،چکیده ای از روش های مختلف یاددهی ــ یادگیری  گنجانده
کتاب های فارسی دوره
ٔ
شده است.
ب ) بخش دوم «بررسی درس ها»:
ساختار هر درس در کتاب راهنمای معلم به شرح زیر می باشد:
1ــ اهداف آموزشی درس
2ــ روش های پیشنهادی تدریس
3ــ دانش افزایی
4ــ پاسخ خود ارزیابی
توجه همکاران ارجمند را به نکات زیر ،جلب میکنیم:
برای اجرای بهتر این برنامه و اثربخشی فرایند آموزشّ ،
ــ رویکرد خاص برنامه  فارسی آموزی ،رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر آموزش و تقویت مهارتهای زبانی،
فرازبانی و ادبی تأکید دارد و ادامه منطقی کتابهای فارسی دوره ابتدایی و دوره متوسطه اول است؛ به
همین روی ،الزم است همکاران گرامی از ساختار و محتوای کتابهای پیشین،آگاهی داشته باشند.
طراحی و به کارگیری
ــ رویکرد آموزشی کتاب ،رویکرد فعالیت بنیاد و مشارکتی است؛ بنابراینّ ،
متنوع و روش های همیاری و گفت وگو توصیه می شود .حضور ّفعال دانش آموزان
شیوه های آموزشی ّ
در فرایند یاددهی ــ یادگیری،کالس را سرزنده ،بانشاط و آموزش را پویاتر میسازد و به یادگیری ،ژرفای
بیشتری میبخشد.
ــ با توجه به رویکرد مهارتی ،آنچه در بخش بررسی متن اهمیت دارد؛ کالبدشکافی عملی متون است.

یعنی فرصتی خواهیم داشت تا متن ها را پس از خوانش ،در سه قلمرو بررسی کنیم .این کار ،سطح درک
و فهم ما را نسبت به محتوای اثر ،فراتر خواهد برد .یکی از آسان ترین و کاربردی ترین شیوه های بررسی،
کالبدشکافی و تحلیل هر اثر ،این است که متن در سه قلمرو بررسی شود :زبانی ،ادبی و فکری.
 )1قلمرو زبانی
این قلمرو ،دامنه گسترده ای دارد؛ از این رو ،آن را به سطوح کوچک تر تقسیم می کنیم :سطح
واژگانی :در اینجا ،لغت ها از نظر فارسی یا غیر فارسی بودن ،نوع ساختمان (ساده ،مشتق و مرکب)،
تضمن ،تناسب ،نوع گزینش و همچنین درست نویسی
روابط معنایی کلمات از قبیل ترادف ،تضادّ ،
واژه ها بررسی می شود .سطح دستوری یا نحوی :در اینجا ،متن از دید ترکیبات و قواعد دستوری،
کاربردهای دستوری تاریخی و کوتاهی و بلندی جمله ها بررسی می شود.
 )2قلمرو ادبی
در اینجا ،شیوه نویسنده در به کارگیری عناصر زیبایی آفرین در سطح های زیر ،بررسی می شود .سطح
آوایی یا موسیقیایی :در این مرحله ،متن را از دید بدیع لفظی (وزن ،قافیه ،ردیف ،آرایه های لفظی و
تناسب های آوایی مانند واج آرایی ،تکرار ،سجع ،جناس و  )...بررسی می کنیم .سطح بیانی :بررسی
متن از دید مسائل علم بیان نظیر تشبیه ،استعاره ،مجاز و کنایه؛ سطح بدیع معنوی :بازخوانی متن از
دید تناسب های معنایی همچون تضاد ،ایهام ،مراعات نظیر و . ...
 )3قلمرو فکری
در این مرحله  ،متن از نظر ویژگی های فکری ،روحیات ،باورها ،گرایش ها ،نوع نگرش به جهان
و دیگر جنبه های فکری ،مانند موضوع های زیر ،بررسی می شود :عینی /ذهنی ،شادی گرا /غم گرا،
عشق گرا/جبرگرا ،اختیارگرا ،عرفانی/طبیعت گرا ،خوش بینی/بدبینی ،نگرش فلسفی/روان شناختی،
محلی  ــ  میهنی /جهانی و ...
ــ در آموزش ،به ویژه ،در فصول کلّیات و تاریخ ادبیات و سبک شناسی ،از بیان مطالب اضافی که به
ِ
انباشت دانش و فرسایش ذهنی دانش آموزان منجر می شود ،پرهیز گردد.
امیدواریم آموزش این کتاب ،به رشد و شکوفایی زبان و ادبیات فارسی و ِ
پرورش شایستگی ها در نسل
جوان  ،یاری رساند و به گشایش کرانه های امید و روشنایی ،فراروی آینده سازان ایران عزیز بینجامد.
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