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سخنی با آموزگاران گرامی
خدا را سپاس می گوییم که به ما توفیق داد تا طّراحی، تدوین و تولید 
برنامه ی  آموزشی  و دیگر کارافزارهای  نگارش فارسی  و  کتاب های فارسی 
اجنام  به  آموزشی  سیاست های  و  اهداف  تازه ترین  براساس  را  فارسی 
برسانیم. امیدوارمی آموزش زبان فارسی موجب بهبود و رشد کیفی آموزش 
و پرورش شود و هّمت بلند شما همکاران تالشگر، افق های تازه ای را فراروی 

نسل آینده بگشاید.
برای طّراحی و اجرای تدریس مطلوب این کتاب، نظر شما را به نکات 

زیر جلب می کنیم:
١. در برنامه ی آموزش زبان فارسی، به مهارت های چهارگانه ی زبانی 
اساس،  براین  است.  شده  توّجه  میزان  به یک  اندیشیدن،  و  تفّکر  قدرت  و 
محتوای درس فارسی در قالب دو کتاب فارسی و کتاب نگارش تهیه و تدوین 

شده است؛ بنابراین تدریس و یاددهی هردو کتاب دارای اهّمیت است.
٢. در کتاب های فارسی از سه نوع خط استفاده شده است: اّول خّط 

خواندنی؛ دوم خّط نوشتنی و سوم خّط حتریری.
خّط خواندن، خطّی است که در کتاب ها و روزنامه ها استفاده می شود. 
دانش آموز دست کم می تواند این خط را در کتاب های معّرفی شده در انتهای 
همنی کتاب و بخش های »بخوان و بیندیش« ببیند. خّط نوشنت در منت درس 
آمده است تا دانش آموز هنگام رونویسی، آن را مترین کند. خّط حتریری نیز 
با  دانش آموزان  تا  است  شده  نوشته  آن  با  کتاب  شعرهای  که  است  خّطی 

زیبایی ها و ظرایف آن اُنس بگیرند.



ـ یادگیری،  دانش آموز  ٣. با توّجه  به   اینکه  امروزه  در  فرایند  یاددهیـ 
نقش فّعالی دارد، توصیه می شود همکاران تا حّد امکان از روش های فّعال 
و پیشرفته در تدریس و آموزش کتاب فارسی بهره بگیرند. ایجاد فرصت های 
تقویت  باعث  کالسی،  فّعالّیت های  در  دانش آموزان  مشارکت  برای  مناسب 
مهارت های گوش دادن، سخن گفنت، خواندن، نوشنت و اندیشیدن می شود.
٤. با  توّجه  به اینکه اساس  و  پایه ی آموزش بر تفّکر و خاّلقّیت استوار 
نیز  و  جنبه  این  به  درس  کالس  در  گرامی  همکاران  می رود  انتظار  است، 
از  است  بهتر  خاّلقّیت،  تقویت  برای  باشند.  داشته  توّجه  فردی  تفاوت های 
پرسش های واگرا و باز پاسخ، استفاده شود. در پاسخ های ابداعی و خاّلق 
تا مانع پرورش و شکوفایی گفتار و  از پیش داوری دوری کنیم  آموز،  دانش 

نوشتار خاّلق آنان نشود.
5. برای بهبود آموزش زبان فارسی در طول سال حتصیلی، بهتراست 
در آغاز سال، جلساتی با اولیای دانش آموزان برگزار و نحوه ی کار با کتاب های 
فارسی به آنان توضیح داده شود. این کارموجب آگاهی بیشترخانواده ها از 
رویکردها، روش ها و ساختار کتاب می شود و درنتیجه، تعامِل بنی مدرسه و 

خانواده را ارتقا می بخشد.
6. اجرای مناسب هر برنامه، به راهنما و دستورالعمل نیاز دارد، انتظار 
می رود همکاران محترم در کلّیه ی مراحل تدریس از مطالب کتاِب راهنمای 

معلّم و کارافزارهای آموزشی فارسی به خوبی استفاده کنند.
7. کارافزارهای آموزشی درس فارسی برای پشتیبانی از محتوای 
کتاب فارسی تهیه شده است. به کارگیری اجزای آن درحنی تدریس موجب تسهیل، 

حتکیم و غنی سازی آموزش و یادگیری زبان فارسی می شود.

8. درِس »آزاد« فرصتی مناسب برای معلّم و دانش آموزان است تا در 



محیط کالس و با آرامش، باهم نوشنت و کاِر جمعی را مترین کنند. نوشنت 
درس آزاد کمک می کند تا مفاهیم و مطالب ضروری متناسب با منطقه ی 
خود را با درنظر گرفنت فصول کتاب، در کالس درس طرح کنید. این انعطاف 
پذیرِی کتاب، به شما فرصت می دهد تا کمبودهای احتمالی را جبران کنید 
داشته  از محتوای کتاب، مشارکت  تألیِف بخشی  و  ریزی درسی  برنامه  در  و 

باشید.
9. در ارزشیابی به مهارت های چهارگانه ی زبانی، تفّکر و قدرت حتلیل 
دانش آموزان درطول سال حتصیلی توّجه شود و در ارزشیابی های پایان ماه  
فّعالیت های  وان  به عن نوشتاری  و  خوانداری  مهارت های  نیز  نوبت  ایان  پ یا 

عملی، مورد توّجه قرار گیرد.
گوش دادن،  مهارت  تقویت  فارسی  اصلی  کتاب  هدف  آجنا   که  از   .١0
سخن گفنت، خواندن  و  تفّکر است، پیشنهاد می شود دانش آموزان عزیز پاسخ 
سؤاالت را در این کتاب ننویسند تا فرصت بیشتری برای پرورش توانایی های 

گفتاری فراهم شود. 
١١. ویژگی تلفیق آموخته ها و مفاهیم یادگیری ایجاب می کند تا در آموزش 
زبان فارسی به  دیگر کتاب های  درسی نیز  توّجه  شود؛ به همنی سبب، بسیاری  
از  مفاهیم اجتماعی، هنری، دینی، علمی  و حّتی ریاضی، در کتاب فارسی با 

استفاده از شیوه های قّصه و شعر ارائه شده است.
رهنمودهای ارزنده ی شما همکاران ارجمند، همواره پشتوانه ی گام های 

ما خواهد بود.
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