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پیشگفتار
پروردگار مهربان را سپاس میگویيم که درپی استقرار پایهی ششم ابتدایی ،توانستيم با تکيه بر مبانی تعليم و
توجه به چهارچوب برنامهی درسی ملّی به بازنگری محتوای درس فارسی بپردازیم و کار تهيه،
تربيت اسالمی و نيز ّ
طراحی و سازماندهی ساختار و محتوای کتاب درسی و دیگر کارافزارهای آموزشی را به فرجام برسانيم.
ّ
اميدواریم آموزش این محتوا ،سبب شکوفایی استعدادهای نوآموزان و آینده سازان ایران اسالمی و رشد و بهبود
فرایند آموزش عمومی ميهن عزیزمان شود.
زبان فارسی ،جایگاه و اه ّميت بسيار ارجمندی دارد؛ چون از سویی هویت فرهنگی ما را سامان میدهد و از دیگر
سوی ،درگا ِه رفتن به دنيای آموزش و یادگيری دیگر علوم و فضایل است.
جالل فکر و فرهنگ ایران اسالمی در طول روزگاران است؛ جوهرهی آثار
درس فارسی ،پيام آور شکوه و
ِ
حکيمان و فرزانگان پهنهی علم و ادب فارسی ،همواره از سرچشمهی زالل معارف باورشناختی دین اسالم و
بن مایههای فرهنگی ،مایه ور است.
درخشان آسمان فرهنگ و ادب فارسی ،همچون فردوسی ،سعدی ،مولوی ،حافظ و مالصدرا
بزرگان و
ِ
ستارگان َ
و ،...حکيمان الهی و انسانهای فرهيخته و دین باوری بودهاند که رگ ِ
رگ وجودشان از آن سرچشمهها ،بارور و
سيراب شده و به همين سبب است که آثار این ادیبان و عالمان ،روایتگر معارف قرآنی و ظرایف حکمی زبان و ادبيات
فارسی است .زبان فارسی ،روح ملّت و جانمایهی وحدت آفرین ایرانيان در سراسر عالم است.
برای اینکه آموزش محتوای کتاب فارسی پایهی ششم به فراخور شأن و جایگاه درس فارسی و همسو با اصول
توجه به نکات ذیل ،ضروری است:
و اهداف برنامه و انتظارات مولّفان ،انجام گيردّ ،
 1رویکرد عام تدوین و سازماندهی محتوا و تأليف کتاب ،شکوفایی فطرت الهی با تکيه بر نگرش فرهنگی ــ
تربيتی است.
خاص آموزش محتوا بر مهارت آموزی یا آموزش مهارتهای زبانی و فرازبانی ،استوار است؛ به همين
 2رویکرد ّ
روی ،همزمان به مهارتهای خوانداری و نوشتاری و نيز مهارتهای فرازبانی ّ
(تفکر ،نقد و تحليل) پرداختهایم.
 3بر پایهی برنامهی درسی فارسی ،جهتگيری زبان آموزی از ا ّول دبستان تا پایهی ششم ،حرکتی از زبان به سوی
ادبيات است؛ به همين دليل است که در فارسی ا ّول دبستان ،همه چيز در خدمت آموزش و یادگيری نشانههای
زبانی(الفبا) است .هرچه از پلکان زبان آموزی ،باالتر میآیيم به بار فرهنگی ــ ادبی آن افزوده میشود؛ یعنی در
پایهی ا ّول ،زبان ،موضوع و هدف آموزش بوده است ولی در پایههای باالتر مثل ششم ،زبان گذرگاهی است برای
رفتن به دنيای معانی و مفاهيم علوم گوناگون.
 4این کتاب به قلمروی شفاهی زبان و به بيان دیگر به قلمروی دریافتی یا ادراکی زبان مربوط میشود؛ بنابراین،
الزم است در فرایند یاددهی ــ یادگيری ،عناصر و ریزمهارتهای خوانداری (دیدن و گوش دادن انتقادی ،بهره گيری
خوانش متن و
از دیگر حواس ظاهری در پرورش ذهن و زبان ،رعایت آهنگ ،لحن کالم ،تکيه ،مکث و درنگ در
ِ
تقویت خواندن انتقادی) آموزش داده شود تا زبان آموز را پس از درک و دریافت درست به ّ
تفکر در الیههای زیرین
متن درس و نقد و تحليل وادارد.
 5در تدوین این کتاب به موضوع تقویت فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی ،پژوهش ،اندیشه ورزی و پرورش ّ
تفکر،
توجه کافی شده است.
نقد و تحليل ،و درک متنّ ،
خط تحریری یا خطّ
خط خواندنی ،دوم ّ
خط نسخ یا ّ
 6در کتابهای فارسی از سه نوع خط استفاده شده استّ :
خط خواندنیّ ،
خط هنریّ .
خط نستعليق ساده یا ّ
نوشتنی و سوم ّ
خطی است که در کتاب ها و روزنامه ها استفاده
٦

میشود .دانشآموز ،دست کم میتواند این خط را در بخشهای « بخوان و بيندیش» ببيندّ .
خط تحریری در متن
نستعليق ساده یا هنری نيز ّ
درس آمده است تا دانش آموز ،هنگام رونویسی آن را تمرین کندّ .
خطی است که
خط
ِ
شعرهای کتاب با آن ،چاپ شده است تا دانش آموزان با دیدن آن با زیباییها وظرایف آن ،انس بگيرند.
توجه به اینکه امروزه در فرایند یاددهی ــ یادگيری ،دانشآموز نقش ف ّعالی دارد ،توصيه میشود همکاران تا
 7با ّ
ح ّدامکان از روشهای ف ّعال و پيشرفته در تدریس و آموزش کتاب فارسی بهره بگيرند .ایجاد فرصتهای مناسب
برای مشارکت دانشآموزان در ف ّعاليت های کالسی ،باعث تقویت مهارت های گوش دادن ،سخن گفتن ،خواندن،
نوشتن و اندیشيدن میشود.
تفکر و ّ
توجه به اینکه اساس و پایه ی آموزش زبان فارسی بر ّ
خالقيت استوار است ،انتظار میرود همکاران
 8با ّ
توجه کنند .برای تقویت ّ
خالقيت بهتر است از
گرامی در کالس درس به این جنبه و نيز تفاوتهای فردی ّ
پرسشهای واگرا و بازپاسخ ،استفاده شود و در پاسخهای ابداعی و ّ
خالق دانشآموز از پيشداوری دوری شود تا مانع
پرورش و شکوفایی گفتار و نوشتار ّ
خالق آنان نشود.
 9برای بهبود آموزش زبان فارسی در طول سال تحصيلی ،بهتر است در آغاز سال ،جلساتی با اوليای دانشآموزان
برگزار شود و چگونگی کار با کتابهای فارسی برای آنان توضيح داده شود .این کار موجب آگاهی بيشتر خانوادهها
از رویکردها ،روش ها و ساختار کتاب می شود و در نتيجه ،تعامل بين مدرسه و خانواده را ارتقا میبخشد.
 10از آنجا که هر کاری به راهنما و دستورالعمل نياز دارد ،انتظار میرود همکاران محترم در تمام مراحل تدریس از
مطالب کتاب راهنمای معلّم و کارافزارهای آموزشی فارسی به خوبی استفاده کنند .کارافزارهای آموزشی درس فارسی
برای پشتيبانی از محتوای کتاب فارسی تهيه شده است و به کارگيری اجزای آن هنگام تدریس ،موجب آسانی کار،
تحکيم و غنیسازی آموزش و یادگيری زبان فارسی میشود.
 11درسهای « آزاد» با موضوع فرهنگ بومی ،فرصتی مناسب برای معلّم و دانشآموزان است تا در محيط کالس
و با آرامش ،با هم نوشتن را تمرین کنند .نوشتن درس آزاد به شما کمک می کند تا مفاهيم و مطالب ضروری متناسب
با منطقهی خود را با درنظر گرفتن فصول کتاب در کالس درس طرح کنيد .این انعطاف پذیری کتاب به شما فرصت
میدهد تا کمبودهای احتمالی را جبران ،و در برنامه ریزی درسی و تأليف بخشی از محتوای کتاب ،مشارکت کنيد.
طراحی شده ،متن های داستانی در لوح
 12بخش « گوش کن و بگو» برای تقویت درک شنيداری دانش آموزان ّ
فشرده (کتاب گویا) و پرسش ها در کتاب فارسی آمده است .متن داستان ها را در کتاب راهنمای معلّم آورده ایم تا اگر
خوانش متن به پرسش ها
مهيا نبود ،داستان در کالس خوانده شود و دانش آموزان پس از گوش دادن به
ِ
ابزار الزمّ ،
پاسخ دهند.
 13در ارزشيابی از این کتاب ،مهارتهای چهارگانهی زبانیّ ،
تفکر و توانایی درک و تحليل دانشآموزان در طول
توجه قرار گيرد.
سال و در امتحانات رسمی پایان ماه یا پایان نوبت نيز مورد ّ
 14ویژگی تلفيق آموختهها و مفاهيم یادگيری ایجاب میکند تا در آموزش زبان فارسی به دیگر کتابهای درسی
توجه شود؛ به همين سبب ،بسياری از مفاهيم اجتماعی ،هنری ،دینی ،علمی و ح ّتی ریاضی در کتاب فارسی با
نيز ّ
استفاده از متن های گوناگون ارائه شده است.
سخن آخر اینکه رهنمودهای ارزندهی شما همکاران ارجمند ،همواره پشتوانهی گامهای ما و سبب استواری
کارها خواهد بود .انتظار داریم ما را از یافته های علمی و آموزشی خویش ،بی بهره نسازید.
گروه زبان و ادبیات فارسي ،دفتر تألیف كتابهاي درسي ابتدایی و متوسطه نظری
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