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پیشگفتار

سخنی با همکاران گرامی

نـا دیـده َمـر مـعلّـمِ واال را
واال نگشت هیچ کس و عا ِلـم
«  ناصر خسرو»
سپاس و ستایش خداوند پاک و مهربان را که به ما زمان و توان داد تا بتوانیم در ِ
ِ
بخش رحمانی ،این کار را در جهت
پرتو روشنای روح
اهداف نظام آموزش و پرورش و با تأکید بر نقش تربیتی و هدایتی معلّم و ارتقای خودباوری ،به فرجام آوریم.
دوره ابتدایی با ساختار جدید از دید پیوستاری و برنامه ریزی و تألیف کتاب های فارسی ،دنبال ٔه همان زنجیره ای است که در سال های
فارسی ٔ
پایه ّاول ابتدایی پدیدار گشت و پس از پیمودن فراز و فرود ها و کسب تجربه ها ،اکنون این چنین ،رخ نمایان کرده است.
گذشته از ٔ
پایه مطالعات و پژوهش های زبان شناسی و هنجارهای زبان آموزی روشمند ،استوار
بنیاد علمیو نظری دوکتاب «فارسی و نگارش» ،بر ٔ
خلقیت نیز
دوباره درس نگارش و انشا فراهم میشود و در پی آن ،فضای آفرینش و ّ
است .دیگر اینکه با استقالل یافتن «نگارش» مجال رویش
ٔ
تخیل می انجامد .افزون بر این ،آموزش امال،
در ٔ
پهنه آموزش های َمدرسی ما درخشان تر میشود و به پرورش ذوق و بالندگی استعداد ها و تقویت ّ
نگارش و انشا به ویژه در پایه های باالتر نیز به شیوه های علمیو جهت یافته ،صورت می گیرد.
کتاب راهنمای معلّم ،برای جهت دادن و همسو کردن ذهنیت آموزگاران ارجمند این درس با رویکرد ها و اهداف آموزشی ــ تربیتی ،سامان
یافته است.قصد ما در این کتاب فراهم کردن گنجینه ای از دانش نبوده است بلکه خواستهایم برای هر موضوع ،دریچه ای به روی ذهن ها بگشاییم
همت بلند شما همکاران عزیز بسپاریم؛ به همین روی ،برخی درس ها را فراخ تر و برخی دیگر را به
و تلنگری در روش ها ایجاد کنیم و باقی را به ّ
اشارت ،مورد چند و چون قرار دادهایم ،پس کتاب راهنمای معلّم ،آغاز راهی است که پویه ها و باریک اندیشی ها و تالش های پیگیر آموزشی شما
را به فرجام درست و هنجارمند میرساند.با این همه ،درنگ در زمینه های زیر ضروری است:
پایه اول
1ــ پیوستگی محتوایی و موضوعی «فارسی و نگارش» ایجاب می کند که معلّمان گرامیاز موضوع ها و مباحث مطرح شده در ٔ
وپایه های بعدی کامالً ،آگاه باشند.
توجه به اینکه رویکرد آموزشی برنامه و کتاب درسیّ ،فعالیت محور و مشارکتی است ،توصیه میشود همکاران محترم با به کارگیری
2ــ با ّ
روش های پویا و جدید آموزشی همچون بحث گروهی ،همیاری و قضاوت عملکرد و با ورود ّفعاالن ٔه دانش آموزان در فرایند یاددهی ــ یادگیری،
کالس را سرزنده و با طراوت نگه دارند تا آموزش و یادگیری ،پویا ،پایا ،ماناتر و ژرف تر صورت گیرد.
3ــ در تألیف کتاب درسی به ویژه در بخش نکته ها و واژه سازی ها ،اصل را بر « تدریج  » و سیر تکوینی مرحله ای نهاده ایم؛ بنابراین ،از
گسترشمباحث و شرح غیر ضروری که به انباشت دانش و خستگی و فرسایش ذهنی دانش آموزان ،میانجامد ،باید پرهیز کرد؛ زیرا مباحث نگارشی،
دستوری و ادبی در سال های بعد ،فربه تر و کامل تر بیان خواهد شد ،بنابراین در آموزش باید اندازه نگاه داشت و به ساختار کتاب پای بند بود.
حوزه
برنامه درسی
مدون استوار
است.مطالعه «  راهنمای ٔ
ٔ
4ــ بنیاد علمیو نظری کتاب «فارسی و نگارش» بر «  راهنمای ٔ
برنامه » ّ
مصوب و ّ
ٔ
دوره ابتدایی» ( در بخش کلیات همین کتاب آمده است) ،به شما دبیران عزیز ،در شناخت علمی تر و روشمند و عمیق تر
تربیت و یادگیری فارسی ٔ
ساختار و محتوای کتاب و اهداف آموزشی آن یاری خواهد رساند.
کتاب فارسی دوم در هفت فصل تنظیم شده است .این کتاب با تحمیدیّـه آغاز میشود و با نیایش به پایان می رسد .در هر فصل ،در میان
درس ها « حکایت  »  « ،بخوان و حفظ کن » و « بخوان و بیندیش » قرار گرفته است .در پایان حکایت ها و بخوان و بیندیش ها ،پرسش هایی آمده است
مایه متن طراحی شده اند.
که به قصد تأمل بیشتر در محتوا و بررسی و تحلیل درون ٔ
آخرین قسمت این کتاب نیز به معرفی فهرست منابعی میپردازد که متون کتاب از آن برگرفته شده است .طرح فهرست منابع ،آموزش
غیرمستقیم ،استفاده از منایع و رعایت امانت داری در هنگام استفاده از منابع است.
همه آموزگاران بزرگوار کشور که با قدم و قلم خویش ،ما را یاری کردهاند ،سپاسگزاری و قدردانی شود.
بایسته است
ازهمه عزیزان و ٔ
ٔ
سخن آخر را به بیتی از مثنوی موالنا جالل الدین (ره) وا می گذاریم :
بی عنایات خدا هیچیم هیچ »
		
« این همه گفتیم لیک اندر بسیچ
گروه زبان و ادب فارسی
								
متوسطه نظری
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و
ٔ

برنامه ساالنۀ پیشنهادی زبان آموزی فارسی پایۀ دوم
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جلسه آموزشی برای هر درس در نظر گرفته شده است.
ــ از این  32ساعت آموزشی 10 ،الی 11
ٔ

ــ
درس هفدهم

ــ بنابر ساعت های ذکر شده در هر ماه  32ساعت آموزشی به زبان آموزی فارسی تعلق می گیرد.

دهه سوم
ٔ

 5ساعت آموزشی به درس فارسی و  3ساعت آموزشی به درس امال و مهارت های نوشتاری اختصاص مییابد.

ــ

مصوبه آموزش و پرورش در هر هفته  8ساعت آموزشی به درس فارسی (پایه دوم) اختصاص دارد.
ــ توجه :بنا به
ٔ

اردیبهشت

جلسۀ اول

آموزش متن درس ــ نگاه کن و بگو .درست ،نادرست

جلسۀ دوم

تکرار و تمرین خواندن ــ گوش کن و بگو ــ واژه سازی

جلسۀ سوم

تکرار و تمرین روخوانی ــ بیاموز و بگو ــ انجام فعالیت کتاب کار روز اول

جلسۀ چهارم

امالی آموزشی درس

جلسۀ پنجم

فعالیت پیدا کن و بگو ــ بازی یا نمایش یا کتابخوانی

جلسۀ ششم

صفحه دوم
نگارش ( جمله سازی ) ــ انجام فعالیت نوشتاری از کتاب کار ــ
ٔ

جلسۀ هفتم

صفحه سوم
نیمه اول درس ــ انجام فعالیت نوشتاری از کتاب کار ــ
ٔ
امالی ٔ

جلسۀ هشتم

بخوان و بیندیش ــ یا بخوان و حفظ کن یا حکایت ــ نگارش (جمله سازی )

جلسۀ نهم

صفحه چهارم
تمرین بخوان و حفظ کن ( حفظ شعر در کالس ) ــ انجام فعالیت نوشتاری از کتاب کار
ٔ

جلسۀ دهم

صفحه پنجم
نیمه دوم درس ــ انجام فعالیت های نوشتاری از کتاب کار
ٔ
امالی ٔ

جلسۀ یازدهم

نگارش ( جمله سازی ) ــ تمرین بخوان و حفظ کن

٭ امالی آموزشی فقط امالی تخته ای نیست .بلکه فعالیت های شماره های  2و  3از کتاب کار فارسی ،اغلب این آموزش را به صورت متنوع
پیشنهاد کرده است.
٭ برای آموزش جمله سازی تمرین های متنوع تری به غیر از جمله سازی با کلمه ها میتوان در نظر گرفت .نظیر خواندن کتاب داستان و انتخاب
کلمه ها از آن و جمله سازی با آنها ــ یا جمله سازی شفاهی یا تکمیل داستان ها و...

٭٭ همکار گرامیبرنامه های ارائه شده جنبه پیشنهادی دارد و بنابر شرایط و موقعیت کالس و تشخیص شما انعطاف پذیر خواهد بود.
نشانه تشدید ( ّـــ ) به عنوان یکی ازمسائل زبان فارسی ،آموزش داده می شود ،هم چنان که در فارسی ّاول دبستان ،یک درس را به خود
٭ تذکرٔ :

اختصاص داده است .توجه به تشدید به خوانش درس کمک می کند ّاما تشدید چون در خط فارسی ،عالمت حرفی ندارد در ارزش یابی درس امال ،بود و

مصوت های کوتاه در خط فارسی است که نشان داده نمی شوند.
نبود آن یکسان است یعنی تشدید ارزش امالیی ندارد و از این دید ،مانند ّ

