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پیشگفتار :سخنی با آموزگاران محترم
خداي حكيم و داناي مهربان را سپاس ميگوييم كه ما را به مسير تعليم و تربيت اين كشور راهنمايي
فرمود و به ما فرصت داد تا بتوانيم گامي ديگر در بهسازي و تأليف كتابهاي درسي برداريم.
كتابيكه پيش روي شما همكاران گرامي گشوده شده ،حلقهي مياني از زنجيرهي دورهي دوم
ابتدايي است .دورهي ا ّول ابتدايي ،سه سال نخست (  ا ّول تا سوم) و دوره ي دوم ،سه سال دوم (چهارم تا
ششم) ابتدايي را در   بر  ميگيرد .بنابراين ساختار و محتواي فارسي پايهي پنجم از سويي با پايهي چهارم
و پايههاي پيش از آن ،و از سوي ديگر با پايهي ششم و باالتر بايد پيوستگي و همخواني داشته باشد.
در سازماندهي ساختار و تدوين محتوا ،تالش كردهايم اين هماهنگي و نظام پيوستاري را حفظ كنيم.
درك اين انسجام دروني برنامه و كشف پيوستگيهاي عناصر سازهاي آن ،آموزش را به مسير درست
ميكشاند و فرايند ياددهي ـــ يادگيري را نيز معنادارتر ميسازد .به همين سبب از همكاران ارجمند
درخواست ميشود ،پيش از آغاز آموزش ،همهي كارافزارهاي(بسته ی) آموزشي را تهيه و مطالعه
فرمايند و پس از شناخت اهداف آموزشي هر يك از اجزا و تشخيص ارتباط ميان آنها ،تدريس را آغاز
نمايند.
اين كتاب از دو پهنهي اصلي زبان آموزي(مهارت هاي خواندن و مهارت هاي نوشتن) ،به پهنهي
مهارتهاي نوشتاري و مكتوب زبان فارسي اختصاص دارد .در اينجا هدف ما اين است كه دانش آموزان
آنچه را در پهنهي مهارتهاي شفاهي يا خوانداري زبان از كتاب فارسي ،ديده ،خوانده ،شنيده و
آموختهاند و درباره ي آنها انديشيده اند ؛ اكنون بتوانند همانها را بنويسند.
توجه داشته باشيم و
در آموزش بايد به اين در هم  تنيدگي مهارتها و تأثير دو سويهي يادگيري آنها ّ
براي رشد سطح يكي ،از پيشرفت و تواناييهاي ديگري بهره بگيريم .دانشآموزي كه خوب ميخواند
و درك درستي از خواندهها دارد ،ا ّما در تبديل خواندهها به نوشته ،ناتوان است؛ بايد با تكيه بر توانايي
او به درمان ناتواني بپردازيم .الب ّته تشخيص آسيبها و به كارگيري شيوهي مناسب براي رشد سطح
يادگيري و تقويت مهارتها ،از ظرافتهاي هنر معلّمي است.
توجه به اصول حاكم بر برنامهي درسي زبان آموزي و براي تحقق اهداف
بر پايه ي آنچه گفته شد و با ّ
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مورد نظر آن ،محتواي اين كتاب ،در بخشهاي زير ،سازمان دهي شده است:
امال و واژه آموزي يا دانش زباني :اين بخش به تقويت بازشناسي و كاربست شكل درست
نشانهها و ساخت كلمه در نوشتن ،و تمرين و تثبيت آموختههاي مربوط به دانش زباني ،اختصاص دارد.
درك متن :در اين قسمت ،هدف اين است كه توانايي درك و ميزان فهم دانش آموزان از متنهاي
خوانده شده ،تقويت گردد .براي رشد درك و دريافت ،چند گام (خوانش متن ،ايجاد فرصت براي ّ
تفكر،
تمرين و تكرار و پاسخ به پرسشها) پيش بيني شده است تا دانش آموزان را از سطح ساده و دريافت
اطّالعات آشكار متن به اليه هاي زيرين و سطوح عميقتر درك متن ،هدايت نمايد.
طراحي
نگارش (تصويرنويسي و انشا) :ف ّعاليتهاي اين بخش ،با هدف تقويت مهارت نوشتنّ ،
شدهاند .اين قسمت از كتاب ،در حقيقت ،جلوه گاه اصلي توانايي نوشتاري دانشآموزان است .از راه
نوشتههاي دانشآموزي در اين بخش ،ميتوان به ميزان يادگيري و درك فراگيران از آموزههاي كتاب
فارسي و ديگر درسها پي برد.
در نوشتن از ظرفيت تصوير براي پرورش گفتار و نوشتار ،بهره گرفتهايم و با شگردهايي همچون
د ّقت در جزئيات ،مقايسهي پديدهها ،نوشتن تفاوتها و هماننديها ،تبديل شعر به نوشتههاي ساده و...
اين برنامه را در فارسي پنجم تداوم بخشيدهايم.
نكتهي شايستهي تأ ّمل ،اين است كه هر موضوع نگارشي با چند راهكار همراه شدهاست كه در
عنوان«توجه» تدوين گرديده است.
توجه قرار گيرد .اين راهكارها با
ّ
آموزش و ارزشيابي بايد مورد ّ
هنر و سرگرمي و جمعبندي آموختهها (فقط پايان فصلها) :بخش هنر و سرگرمي ،پاياندهندهي
حس زيباييشناختي را
فصل كتاب و تمريني با هدف جمع بندي و مرور آموختههاست؛ هم جنبهي هنري و ّ
تقويت ميكند و هم فرصتي براي بازيهاي زباني فراهم ميسازد .اين ف ّعاليتها در قالب بازي و يادگيري
طراحي شدهاند كه پاسخ دادن به آنها دانشآموزان را غيرمستقيم به بازخواني و يادآوري
به گونهاي ّ
آموختهها ميكشاند.
گروه زبان و ادب فارسي
دفتر تأليف كتاب هاي درسی عمومی و متوسطه نظری
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