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پیشگفتار

سخنی با دبیران ارجمند زبان و ادبیات فارسی

سرآغاز بهترین  تو  نام  بازای  کنم  کی  نامه  تو  نام  بی 
آثار ادبی میهن ما، آیینٔه اندیشه ها، باورها، هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی ملّتی است که از 
دیرباز تاکنون، بالنده و شکوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته و به امروز رسیده است. مطالعٔه 
دقیق و عمیق این آثار، جان را طراوت می بخشد، روح را به افق های شفاف و روشن پرواز می دهد و 

ذهن و ضمیر را شکوفا و بارور می سازد. 
برنامٔه درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی رسمی، جایگاهی ارزشمند دارد؛ زیرا از یک  سو 
حافظ میراث فرهنگی و از سوی دیگر مؤثّرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی 

و ملّی است.
یعنی  ملّی جمهوری اسالمی ایران«،  »برنامٔه درسی  بنیاد رویکرد عام  بر  یازدهم،  پایٔه  فارسی  کتاب 
به عناصر پنجگانه )علم، تفکر، ایمان، اخالق، عمل(  با توّجه  شکوفایی فطرت الهی، استوار است و 
فارسی«،  »برنامه  درسی  اهداف  پایٔه  بر  و خالق(،  )خود، خلق، خلقت  پهنٔه  در چهار  آن  و جلوه های 
سازماندهی و تألیف شده است. بر این اساس کتاب از هشت فصل با عنوان های ادبیات تعلیمی، سفر 
و زندگی، ادبیات غنایی، ادبیات پایداری، ادبیات انقالب اسالمی، ادبیات حماسی، ادبیات داستانی و 

ادبیات جهان، تشکیل شده است.
برای اجرای بهتر این برنامه و اثربخشی فرایند آموزش، توّجه همکاران ارجمند را به نکات زیر، 

می کنیم: جلب 
ــ رویکرد خاص برنامٔه حوزٔه تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی، رویکرد مهارتی است؛ یعنی بر 
آموزش و تقویت مهارت های زبانی و فرازبانی و ادبی تأکید دارد و ادامٔه منطقی کتاب های فارسی دورٔه 
ابتدایی و دورٔه متوسطٔه اّول است؛ به همین روی، الزم است همکاران گرامی از ساختار و محتوای 

کتاب های پیشین، آگاهی داشته باشند. 
به کارگیری  بنابراین، طّراحی و  ــ رویکرد آموزشی کتاب، رویکرد فعالیت بنیاد و مشارکتی است؛ 
شیوه های آموزشی متنّوع و روش های همیاری و گفت وگو توصیه می شود. حضور فّعال دانش آموزان 
در فرایند یاددهی ــ یادگیری، کالس را سرزنده و بانشاط و آموزش را پویاتر می سازد و به یادگیری، 

ژرفای بیشتری می بخشد. 
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