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 دردوره ی ابتدایی طرحِ مقدّماتی آموزش زبان وادبیات فارسی
 دانشگاهوفارسی عمومی دبیرستان و

 1غالمرضا ارژنگ
 چکیده

 رانیان ، چه آن های که زبان مادری شان فارسی است وچه آن هایی که زبان آموزش زبان فارسی برای همه ی ای
مادری شان فارسی نیست الزم است ، تا بتوانند نیازهای اجتماعی واداریخود را برآورده کنند..دانستن وتسلّط یاافتن  

 ی است. همه ایرانیان به مهارت های زبان فارسی وفرهنگ وادب ایران ازعوامل مهمِّ تحکیم وحدت ملّ
برای دست یابی به هدف هایی که در این طرح  پیش بینی شده است عالوه بر تأ مین رفاه عمومی همه ی افاراد      

 جامعه الزم است که :
 وقت کافی برای آموزش این درس تخصیص داده شود. -
 کتابی هایی منا سب برای تدریس جنبه های گوناگون آن تهیه وتألیف شود . -
 باز آموزی وگردهمایی برای تبادل اندیشه بین معلمان ودبیرا ن و استادان این رشته بر گزار شود .دوره های  -
 زمینه های رفاه وآرامش خاطر معلمان واستادان فراهم شود . -
با اعاده ی حرمت و منزلت معلم ودبیر ، جاذ به ی الزم برای جذب عالقه مندان اشتغال به معلمی ودبیری فاراهم   -

 گردد.
 کتابخانه های دبستان ها ودبیرستان ها برای پاسخ گویی به تقا ضای مراجعه کننگان آما دگی الزم را داشته باشند. -
در  باره ی تهیّه وتنظیم برنامه ی آموزش زبان وادبیات فارسی وارزش گذاری میزان اهمّیت وتأثیر مواد مختلف      
تحقیق جامعی با روش عامی صورت نگرفته ، وآن چه هم که در این در دوره های سه گانه ی تحصیلی تا کنون ،  آن

طرح مقد،ماتی در موردهد ف ها ومفاهیم ومواد درسی زبان و ادبیات ونحوه ی توزیع آن ها در دوره ها وسال های 
تحصیلی آمده ، چیزی نیست جز شمِ ناشی از تجربه وتشخیص  شخصی  نگارنده که حاصل پنجاه سال تد ریس در 

ه ی دوره های آموزشی  است . پس نباید فراموش کرد که تعیین جزئیات تهیاه ی چناین برناماه ای وچگاونگی     هم
 .میزان اطمینان به صحّت آن ها نیازمند اجرای تحقیقی جامع ودقیق است.

      
 تعیین وتوزیع هد ف ها ومواد درسی

 مل کرد : برای برنامه ریزی آموزش زبان فارسی ، باید به ترتیب زیر ع    
.ابتدا باید کلّیه ی هدف ها را مشخّص نمود . آن گاه باید مفاهییم ومقوالتی را که برای برآ ورده شدن آن هادف  1   

ها در تمام دوره های تحصیلی الزم است . معیّن کرد . سپس از میان آن ها مفاهیم وماوادّی را کاه باا تاوان و نیااز      
سال مناسب وسازگار است ، در سطح و اندازه ی مناسب با سطح آماادگی  وعالقه ی دانش آموزان درهر دوره و هر

 آن  گروه سنّی برگزید.

                                                             
1

   کارشنا س سابق سازمان پژوهش وبرنامه ریزی درسی .مؤلّف و ویراستارکتاب های درسی زبان وادبیّات فارسی.  
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 .هدف کلّی پرورشی در آموزش زبان وادبیا ت فاسی باید :2   
همه ی انسان ها از هرملیت وهر  عالوه بر برانگیختن حسِّ وطن دوستی وغرور ملّی باید برانگیختن عشق به  -     

 وهر مذهب باشد .نژاد وهردین 
 عشق به زندگی وکار وکوشش وشادی و امید را در دانش آموزان برانگیزد . -     
 از آوردن مطالب خرافی و دور از واقعیات علمی پرهیز کند . =      
از دامن زدن به دشمنی ها وکینه توزی  ها ونفزت ها واختالف هاای ملّای وماذهبی باین ماردم وملّات هاا         -      
 د.بپرهیز
 . هدف کلّی اموزش زبان وادبیات فارسی چنین است : 3    
کسب مهارت های زبان آموزی در زمینه های درست خواندن متن باتوجه به تناسب آهنگ و درنگ و تکیاه   -      

 در گفتار خود با مفهوم مطالب 
 درست نوشتن مطلب از لحاظ امالیی -     
 درست اندیشیدن ودرست بیان کردن مطالب  -      
 آموختن  درست نویسی ،روش درست  نگارش در زمینه های جمع آوری اطّالعات ، تنظیم مطالب ، طر ح    -      

 نگارش ، وطرز ارائه ی انشا           
 آشنایی باآثار لطیف وساده و روان شعر ونثر کهن ومعاصر ایران وجهان  -      
هیز از گنجاندن متن ها ی کهنه ی مغلق ونامأ نوس که معموالً موجاب خساتگی وکساالت وماالل خااطر      پر -      

 دانش آموز در درس های عمومی می شود.
 

 آموزش زبان فارسی در دوره ی ابتدایی
 ها  دردوره ی ابتدایی مهارت های عمومی زبان آموزی در حدِّ توان ونیازو متناسب با عالقه ی دانش آموزان به آن

 آموخته می شود ، مانندِ آموزش الفبا ،مهارت در کلمه خوانی ، مهارت در نوشتن ودرست نوشتن، کوشش برای درک 
 مطا لب ، خوب گوش دادن ، دقیق پاسخ دادن ، درست اندیشیدن ، شناخت مختصر ساختار زبان وآرایه های شعری 

 موضوع های ساده در حدّ توان وآگاهی وعالقه خود ، ونوشتن گزارش دقیق ازدیده ها وشنیده های خود ، نگارش  
 کشور بازنیسی یکی از در س ها ، حفظ کردن شعرهای کتاب ، شناخت محیط خانه و مدرسه .شناخت محیط شهر و

 آداب معاشرت و شیوه ی رفتار با خودی وبیگانه  و
 

 آموزش زبان فاسی در دوره ی اول متوسطه
 نباله ی دوره ی ابتدایی است . بنا بر این در این دوره همان هدف ها دوره ی دوره ی اول متوسطه در حقیقت د 

ابتدایی پیگیری می شود و همان مفاهیم ومواد درسطحی باالتر و به گونه ای گسترده تردر کتااب درسای مای آیاد ،     
ترتیب دانش آموزش بنا ومطالب تازه تری هم که در توزیع برنامه کلّی پیش بینی شده.، به آن افزوده می شود. بدین 

 به توان وعالقه ی خود برای حرفه وفن در بازار یا ادامه ی تحصیل در دوره ی دوم متوسطه آماده می شود.
در آموزش خواندن به ریزه کاری هااز قبیل رعایت آهنگ ودرنگ و تکیه ، ودرک مطلب وبازگویی مفهاوم درس     

می شود . برای آموزش امالی کلمات دقّت بیشتری به کار می رود   ودادن پاسخ دقیق تر به پرسش ها توجّه بیشتری
. نکات دستوری وشناخت آرایه های شعری در سطحی باال ترآموزش داده می شود. وسرانجام آماوزش نگاارش باا    
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برنامه وطرحی که جزئیا ت آن پشاپیش آماده شده است، با روشی که در این مقاله می آید تدریس و ارزشایابی مای   
 د.شو
 

 آموزش زبان فارسی در دوره ی دوم متوسطه
 

 آموزش زبان  فارسی در دوره ی دوم متوسطه نیزاجرای همان هدف ها درسطحی باالتروبه نحوی گسترده         
 ترپیگیری می شود . نمونه های بیشتری از آثار لطیف ساده ی شعر ونثرکهن ادبیا ت جهان در کتاب فارسی درج می 

وبرتندخوانی وبند خوانی ومفهوم خوانی بیشترتوجه می شود . به ساختاردستوری زبان  باه گوناه ای گساترده    گردد 
تروجامع تر پرداخته می شود . بازنویسی وخالصه نویسی ومقاله نویسی از رو ی طرح وگزارش نویسی در حد توان 

 ونیازدر دستورکار قرارمی گیرد .
وفعّال پیگیری می شود ، به گونه ای که توجه همه ی دانش آموزان جلب کند ،  تدریس نگارش با روشی زنده       

 به طوری که همه عالقه  مند شوند که باکوشش وتالش توانایی های خود را بروز دهند .
       

 کلّیات
اهمّیت آموزش زبان رسمی : زبان رسمی کشور ما فارسی نوشتاری  امروز ، یعنی همان زبانی ست که درروز نامه    

هاورادیو وتلویزیون ونامه های رسمی کتاب های درسی وسخنرانی های سیاسی وعلمای باه  کاارمی رود. هماه ی     
رند زباان فارسای را فراگیرناد ، تاآماادگی شارکت      افراد ایرانی ، چه زبان مادری شان فارسی باشد چه نباشد ، ناگزی

درفعّالیت های علمی وآموزشی کشور را پیدا کنند ، وبتوانند نیازهای شخصی و اجتمااعی واداری زنادگی خاود را    
برآورده سازند. از همین روست که زبان فارسی را باید یکی از عوامل مهمّ وحدت ملّی ملت ایران به شمار  آورد  ، 

 است که قدم های استوار تری درزمینه ی آموزش هرچه بهترآن برداشته شود. وسزاوارآن
 

   موادِّ درسی ومفاهیم آموزشی به دوره های آموزشی وسال های تحصیلی اصول  توزیع
دربرنامه ی درسی زبان وادبیات فارسی باید در هر دوره ودرهرسال تحصیلی ، از همه ی مقوالت ومطالبی کاه        

آموزی درهردوره الزم ومناسب است، به تناسب توان دانش آموزان آن دوره وآن گروه سنّی ، در ساطحی   برای زبان
 مناسب وبه زبانی مناسب ، با روشی مناسب گنجانده خواهد شد . اینک روش توزیع مواد ومطالب درسی:

باان فارسای   مشخّص کردنِ کلّیه ی مواد ومفاهیم ومقوالت الزم برای رسیدن باه هادف هاای آماوزش ز     .1
 گزینش محتوای مطللب کتاب درکلّیه ی مراحل تحصیلی وچگونگی 

گنجا ند ن بخشی از مواد و مفاهیم درسی در برنامه ی درسی درهریک ازمراحل تحصایلی ، بار اسااسِ      .2
 «  از ساده به پیچیده »، و «ازآ سا ن به دشوار» اصلِ 

 ها در توزیع مطالب آموزشی وپرورشی درس ها  توجّه به آمادگی ذهنی دانش آموزان و توان فراگیری آن .3
 برای هریک از گروه های سنّی        
 نوجّه به عالیق ونیاز های دانش آموز در هر یک از مراحل آموزسی در انتخاب مواد ومطالب درسی. 4

هاای  . برگزیدن مفاهیم ومطالبی در زمینه های شناخت زبان وساختار آن ، وشناخت ادبیاات وهنار وآرایاه    5
 وزن و قافیه  ، به نحوی که مطالب باهم همآهنگ  ویکدست باشند   شعر و
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 الف . هدف های کلّی پرورشی درآموزش ربان وادبیّات
 برانگیختن عشق به همه ی انسان ها فارغ از نژاد و مذهب و مکتب فکری .1
 .  برانگیختن عشق به زندگی وشادی رغبت و امید وکار و کوشش2
 دامن زدن به کینه توزی و نفرت ودشمنی بین انسان ها.  پرهیز از  3

 .  خود داری از  مطالب خرافی 4

 .  جلب توجّه وعالقه ی دانش آموزان به جنبه های گوناگون زبان وادبیّات5

 . پرورش قدرت بیان مطالب در دانش آموزان ، به طرزی مناسب با اوضاع وشرایط6
  .  پرورش قدرت تفکّر واندیشه وابتکار7
 . عادت دادن دانش آموزان به رعایت اصول و مبانی اخالق وآداب زندگی در خانواده ،در محیط       8
 زندگی،واجتماع          
.  شناسایی محیط طبیعی واجتماعی واخالق ملّی به دانش آموز برای آمادگی یافتن او به حضاور در جامعاه ،   9

 خواهد شد. وحلّ مشکالتی که در آینده با آن ها روبه رو
 ب .هدف های کلّی آموزشی آموزش زبان وادبیات فارسی      

.  آ موزش مهارت های زبانی در خواندن : روان خوانی خواندن با رعایتِ درنگ و تکیه وآهناگِ منساب باا    1
 معنی مطلب ، تند خوانی ، مفهوم خوانی ، ومطالعه 

 .  آموزش درست نوشتن  ، تند نوشتن ، و خوانا نوشتن2

.  آموزش مهارت در درست گوش دادن ، درست اند یشید ن ، درست سخن گفتن ، شمرده سخن گفتن ، باا  3
وآهنگ مناسب سخن گفتن ، ، درست بحث کردن ، درست استدالل کاردن ، وساخن گفاتن در    رسارصدای 

 حضور جمع
 شتن کمک می کند . آ شنایی باساختار کلّی زبان فارسی وآموزش نکاتی از دستورزبان که به درست نو4

.  آموزش  روش نگارش : درست اندیشیدن به موضوع ،مراجعه به منابع اطّالعاات ، یااد داشات بارداری از     5
منابع ، گردآوری ویادداشت مطالب ، تنظیم یاد داشت ها به ترتیب منطقی )طرح نگارش ( ، نوشتن ماتن باه   

 نشانه گذاری زبان ساده وروان ، پاکنویس متن با رعایت حاشیه گذاری و 

.  آشنایی با آثار لطیف وساده وروان ونشاط انگیزشعر و نثرِ کهن ومعاصار، وشاناخت ویژگای هاای آداب     6  
رهنگ اقوام ایرانی برای برانگیختن عالقه ی آن ها به لطایف شعر و ادب وتلطیف عواطف انسانی  فورسوم و 

            و تقویت احساس وحددت ملّی                             

.  آشنایی با مقوله های هنر ، ادبیات ، شعر، قالب های شعرفارسی، وآرایه های شعر، با گنجاندن مقاله هاای   7
 روان و رغبت انگیز  ساده و

 از دستورزبان که به درست نوشتن کمک می کند  . آشنایی باساختار کلّی زبان فارسی وآموزش نکاتی  8
              
 در دوره ی ابتداییآموزش زبان فارسی      
   : هدف آموزش زبان فارسی    
 در گزینش ونگارش مطا لب کتاب های درسی دوره ی ابتدایی باید به موارد زیر توجّه داشت.  

. هرچه بیشتربه جذّابیت رغبت انگیزی وگیرایی مطلب کوشش شود تا ذوق و عالقه ی کودکان را به آموختن  1
 برانگیزد.
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نیازها وتوانایی های دانش آموزان در نظر گرفته شود، به طوری که آن ها با تمام وجود دریابند که دیار یاا     .2
 زود در زندگی خود به دانستن چنین مطالبی نیاز خواهند داشت. 

 .درسادگی وروانی مطالب وکوتاهی جمله ها وبند ها از هیچ کوششی دریغ نشود. 3
دِ ،یا مطلبی دارای واژه های نامأ ناوس وکهناه باشاد ، الزم اسات کاه باا ذکار        اگر درک مطلبی دشوارباش  .4
 در پایان مطلب ، تغییر وتصرّف الزم در آن اعمال شود.«باتصرّف »
. مطالبِ هردرس کوتاه وگیرا باشد ، تا موجبِ خستگی ومالل خااطر داناش آماوز نشاود .مطالاب  طاوالنی       5

 ی کرد .ومفصّل را می توان کوتاه یا باز نویس
 

 مواد درسی زبان وادبیات فارسی در دوره ی ابتدایی محتوای درس ها :  
در دوره ی ابتدایی ،هدف اصلی و اساسی آموزش زبان فارسی آن است . دانش آموزان دوره ی ابتدایی درهریک      

ازگروه های سنّی که با شند، با ید درحدّ توانایی ها ونیازهای خود ، درست خواندن و درست نوشتن را بیا موزناد ،  
خواست ها وآرزوها ونیازهای خود درگفتاار ونوشاتار،    و مهارت الزم را در درست اند یشید ن ودرست بیان کردن

 پیدا کنند.

نمونه هایی از شعر ونثر ساده وروان از شاعران ونویسندگان کهن ومعاصر انتخاب شود کاه باه پارورش     .1
عواطف انسانی وبرانگیخته شدن احساس انسان دوستی ومحبّت ورزیادن باه دیگاران گاردد، وباه       وتلطیف

مت تن وروان خود ودیگران وحفظ محیط زیست وسازگاری در محیط طبیعی و شناخت راه های حفط سال
 اجتماعی کمک کند.

. برای آموزش نگارش مطالب وآداب سخن گویی ورعایاتِ روش درساتِ بحاث وگفات وگاو، وشاناخت       2
 پیش بینی شود« بیاموزیم »ساختار زبان )دستور زبان ( به گونه ای بسیار ساده تمرین هایی زیر عنوان 

.  تمرین هایی برای شناخت ساختار جمله ومطا بقه ی نهاد وفعل پیش بینی شود، وتکاالیفی بارا ی نوشاتن     3
 موضوع های ساده در خانه یا کالس تعیین گردد .

. برای برانگیختن ذوق وعالقه ی کودکان وکمک به کتاب درسای ، از کاغاذ مرغاوب ونقّاشای هاای رنگای       4
                                          وتصویر های جذّاب استفاده شود.

.  برای هر درس پرسش ها وتمرین هایی تهیّه شود که انجام دادن آن ها  تواناایی داناش آماوزان را دردرک    5
مفاهیم افزایش دهد ، ودر پاسخ گویی دقیق به پرشس های معلّم ودرنگارش مطالب کوتاه وسااده باه آن هاا    

  کمک کند.
     
 ابتدایی کتاب درسیگی های ژوی
.  مطالب هردرس باتصویر های رنگی زیبا وجالب همراه باشد تاهم به جذّاب بودن درس کمک کناد ، وهام باه    1 

 بهتر به خاطر ماندن آن  بهتر فهمیدن و
.  جلد کتاب های درسی مزیّن به تصویر ی مناسب ودل انگیزباشد، کاغذِآن مرغوب باشد ، وبارای صاحّافی آن از   2

 رغوب اسفاده شود ، تا زود تر از پایان سال تحصیلی اوراق نشود.چسب م
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 آموزش زبان فارسی عمومی در دبیرستان

هدف آموزش زبان وادبیات : درتاًلیف کتاب درسی برای آموزش زبان وادبیات در دوره ی دبیرستان ،همان هدف     
 ری می شود .های دوره ی ابتدایی در سطحی باالتر وگسترده تروجامع تر پیگی

 
 محتوای کتاب درسی آوزش فارسی

 در تألیف کتاب های درسی فارسی این دوره باید به هدف ها و نکات زیر توجّه داشت :
 پرورش وشکوفایی توانایی های دانش آموزان.  .1

پرورش توانایی های دانش آموزان در درک درست مطالب درسای وباه کاارگیری قادرت بیاان واساتفاده از        .2
 گو وبحث و مناظره ونگارش . گفت و استدالل در

 .  پیش بینی مطالبی که دانستن آن امروز وفردا در رفع نیازهای زندگی آن ها به کار خواهد آمد. 3.  

.    شناساندن محیط طبیعی واجتماعی وهنری می آید ، پیش بینی نمونه هایی از از شعر و نثرلطیاف وسااده ی   4   
 نویسندگان کهن و معاصر ایران و جهان ؛ درسطحی باال تراز دوره ی ابتدایی.  شاعران و

.  آوردن نمونه هایی از شعر ونثر که ساده وروان وخالی از واژه ها وعبارت های دشواروپیچیده ، وپرهیاز ازآوردن  5
 متن ها ی نامأنوس وکسالت آور وخسته کننده 

نامأنوس وخسته کننده ای که مؤلّف آوردن آن هاا را مفیاد بداناد ، باا     .   تصرّف وتلخیص نمونه های دشوار و6    
 ، تا آن جا که با این کار به سبک متن ومفهوم آن ها لطمه ای نخورد. « باتصرّف »ذکر

 .     نشانه گذاری متن های انتخاب شده.7    
 .      توضیح واژه ها وعبارت های دشوار در پایان هر د رس .8    

   در زیر عنوان  ، معرّفی کوتاه وفشرده ی نویسنده یا شاعرهرمتن در گوشه ی سمت چا  بااالی صافحه ی      . 9    
 اول در زیر عنوان آن درس 

 . توضیح نکته های دستوری ، ومصادر ومشتقّات عربی متداول در فارسی ، و نکته های بدیعی    10
 در موارد الزم .« بیاموزیم » وعروضی در زیر عنوان    
         

 مواد ومحتوای کتاب  درسی فارسی
 مقاله ای درباره ی زبان وزبان آموزی واهمیت آن در زندگی . .1

 مقاله ای در باره ی هنر ، ادبیات ، وشعر .2

در « بیاموزیم »مطالبی در باره ی قالب ها و وزن های شعر فارسی ، قافیه ،وآرایه های شعری ، زیر عنوان  .3
 بیاموزیم  »زیر  درس ها بنا به اقتضای آمدن آن درمتن درس  زیر عنوان 

ای که ذر زیر درس ها ، به مناسبت ،  به گونه « بیاموزیم » آوردن نکاتی از دستور زبان فارسی زیر عنوان  .4
 به شناخت ساختمان زبان ف وذرست نویسی کمک کند   

 برای شناخت ساختار کلمات عربی متداول در فارسی از قبیل اسم  « عربی در فارسی »آوردن نکته هایی از  .5
فاعل  واسم مفعول وصفت مشبهه واسم مکان واسم زمان واسام آلات وامثاال آن در زیار ماتن هاا ، باه        

 مناسبت آمدن آن درمتن

 وردن نمونه یی شیوا ودل انگیز یا آموزنده از شعر کهن ومعاصرآ .6
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 آوردن نمونه هایی از نثر ساده وران کهن ومعاصر .7

 .  آوردن نمونه هایی از ادبیات جهان 7

 .   آوردن مطالبی در زمینه ی انسان دوستی و حق پرستی واحترام به حقوق دیگران8

 فرهنگ شهر وکشور وجهان.   آوردن مطالبی درباره ی شناخت محیط و 9
     
 آموزش خواندن 
دردوره ی دبیرستا ن آموزش درست خواندن فعّالیتی ست که باید به بهترین صورت به آن پرداختاه شاود، زیارا        

 هرچه دانش آموز در خواندن ودرست خواندن وتند خواندن ومطالعاه ، مهاارت وچیرگای بیشاتر داشاته باشاد، باه       
تحصیل بیشتر عالقه مند خواهد شد ، ونه تنها در آموزش زبان فارسای ، بلکاه در   خواندن و مطالعه ی کتاب وادامه 

 آموزش تمام درس های دیگر که کتاب های آن ها به زبان فارسی نوشته شده موفّق تر خواهد بود.
  
 روش آموزش خواندن 

جلسه ی آینده را مشاخص کناد ، واز داناش    دبیر محترم درپایان هرجلسه ی درسی ، پیشاپیش درس  .1
 آموزان  بخواهد که قبالً آن را درخانه بخوانند ، وتوضیحات آن را مرور کنند.

الزم است که به دانش آموزان تأکید شود که حتماً پیشااپیش درسای را کاه مشاخّص شاده ، درخاناه        .2
خوانادن باه ناام آن هاا بیفتتاد ،       بخوانند ، زیرا اگر قبالً آن را مرور نکرده باشند و درکالس قرعاه ی 

آن برآیند .از این روسات کاه دبیاران گرامای بارای پاس        نخواهند توانست ازعهده ی درست خواندن
گرفتن هر درس ، از روی دفتر شخصی خود به طور تصادفی از چند تن از دانش آموزان مای خواهاد   

خود ثبت می کنند، تاا درارزیاابی   که هریک چند سطری از درس را روخوانی کنند، ونتیجه را در دفتر 
 نهایی به آن هم توجّه شود.

پیش از آغاز تدریس ، فرصتی کوتاه به دانش آموزان داده شود که با روش چشم خوانی یک بار دیگار   .3
درس را مرور کنند. درروز های اوّل ، خود دبیر محترم ابتدا یک باار درس تاازه را بخواناد تاا داناش      

ایت آهنگ   و تکیاه ودرناگ را در خوانادن ماتن بشانوند ویااد بگیرناد.        آموزان شیوه ی درست  رع
درجلسه های بعد می توان از دانش آموزانی که درخواندن   مهارت  وآمادگی بیشتری دارند، خواست 

 که هر کدام بخشی از درس را رو خوانی کنند.

نش آموزان ، نکات الزم را در دبیر محترم هنگامی که در اوّلین بار در س را می خواند ، با مشارکت دا .4
 ها شرح دهد .   « بیاموزیم »وتوضیحات آن و باره ی درس 

  
 موارد ی که در آموزش خواندن به دانش آموزباید به آن پرداخت  

.  بعضی از دانش آموزان ممکن است هنگام خواندن دست پاچه یا هیجانی شوند، وایان وضاع در نحاوه ی    1
تأثیرنامطلوب بگذارد.در چنین مواردی دبیر محترم آن ها را راهنمایی مای کناد کاه در خاناه     خواندن آن ها  

درجلو آیینه یا در حضور اعضای خانواده با تمرین وممارست ، بکوشاند یااد بگیرناد کاه چاه گوناه هنگاام        
 وآرامش خودرا حفظ کنند.دن در حضور دیگران هیجانی نشوند خوان
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ن نباید به تک تک کلمه ها خیره شود ، وآن ها را جداجدا به زبان بیااورد ، بلکاه   .  دانش آموز هنگام خواند2
بایدعادت کند که کلِّ جمله را یک جاببیند و بخواند ، ودر مراحل بعدی هم بکوشد که کلّ مطلاب هربناد را   

 یک جا ببیند ودریابد.
ر حال به زبان آوردن جمله ای هست ، . دانش آموزباید عادت کند که هنگام بلند خوانی ، همان هنگامی که د3

چشمش به دیدن وخواندن جمله ی بعدی سرگرم باشد ، تابتواند بی درنگ جمله ی بعدی به زبان بیااورد ،  
 ونگذارد که  زنجیره خواندن او گسسته شود .

،وباا   هماهناگ کناد  .  دانش آموز باید در موارد الزم به تناسب مطلب، آهنگ صدای خود رابا مفهوم مطالب 4
ها  موارد تکیه و درنگ کوتاه ومکث کامل را رعایت کند ، نه آن کاه مطالاب را باه طوریاک     توجّه به نشانه 

 نواخت کسالت آمیز بخواند.
دانش آموز باید روش مفهوم خوانی یعنی مطالعه را بیاموزد به نحاوی کاه بتواناد بادون باه کاراناداختن        .5

تمرکز چشم روی هر بند ، کلِّ مفهوم آن بند را یک جاا مساتقیماً   دستگاه آوایی ، به شیوه ی جشم خوانی، با 
 به ذهن انتقال دهد.

ط خود را از آن چه می .  د انش آموز باید از عهده ی درک مطالبی که می خواند برآید ، وبتواند درک واستنبا6
اومی شود به روشنی  گونه ای روشن ورسا باز گووبازنویس کند، و به پرسش هایی در این زمینه ازخواند به 
 پاسخ دهد.

.  باید  دانش آموزعادت کند که معنی ومفهوم مطالبی که می خواند خوب در یابد، ودربااره ی درساتی یاا    7  
 نادرستی آن بیندیشد، نه این که چشم بسته وبی چون و چرا هرچه را که می خواند بپذیرد . 

 
 آموزش نگارش

 هدف های آموزش نگارش  

 . درست نویسی مطالب از نظرامالیی و دستوری1     
 . شناخت شیوه ی نوشتن وارائه ی برگه ی نگارش ازقبیل عنوان گذاری،حاشیه گذاری، پاراگراف بندی،ونشانه  2     

 گذاری.          
 . پرورش توانایی های ذهنی از قبیل قدرت بیان مطالب وخواست ها ونیازهای خود در جامعه .3     
 . . پرورش نیروی اندیشه وبه کار گیری استدالل در گفتار ونوشتار4     
 . کسب مهارت درگفت و گو وشرح رویداد هاوبیان شفاهی مطالب وخواست های خود به زبان ساده 5     
  . کسب مهارت الزم در نامه نگاری ، بازنویسی شعر ونثرکهن به فارسی امروز، خالصه نویسی ، تشریح یک6     

رویداد ، تشریح یک پدیده ، توصیف یک پدیده ی زیبا ،ونگارش مقالاه در مساائلی از قبیال آداب رفتاار باا      
 پدرومادر؛ خواهر و برادر، ودوست و آشنا .

   
 کتاب آموزش نگارش

ش در ازاستادان فنِّ نگارش خواسته شود که کتابی مناسب برای هرکالس تهیّه کنند ، و درآن دقیقاً روش نگاار       
زمینه هریک از موضوع های انشا را شرح دهد، تاپس از اعالم موضوع نگارش ، دانش آموزدر خانه بار اسااس آن ،   

 انشای خودرا بنویسد ، وبرای خواندن وارائه به دبیر نگارش آماده کند.
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 مواد آموزشی مناسب برای کتاب های آموزش نگارش دوره ی اول
 روش نوشتن نامه به خویشاوندان و ذوستان ، نامه نگاری به ادارات ، شرکت ها ، وروز نامه ها  .1

 برگرداندن شعریانثرکهن به نثرِ روان امروزی .2

 خالصه کردن مطلبی به نسبت های مشخّص.  3          

 توصیف منظره ای زیبا.   4          

 تشریح ویژگی های جیزی یا جایی.   5          

 گزارش واقعه و رویداد.   6          

 موادآموزشی مناسب برای کتاب های آموزشی دوره ی دوم

 خالصه کردن کتاب یا مقاله یا فیلم .1

 توصیف منظره های زیبا با واژه ها وعبارات لطیف .2

 تشرح سفری یا بازدید از نمایشگاهی یا موزه ای  .3

ره مندی از اسناد و مدارک انجاام داده  ، باا   نگارش گزارش پژوهشی که خود در باره ی موضوعی بابه .4
 ذکر منابع گزارش به شیوه ی درست 

آموختن روش پزوهش ، جست و جوو استخراج  داده هاا از مناابع کتبای مرباوط باه موضاوع ،روش        .5
استخراج مطالب از منابع ،نحوه ی دسته بندی وتنظیم داده ها به ترتیب منطقی، نوشتنپیش نویس مطلب 

 لب ، پاکنویس مطلب برای ارائه ، وبر رسی نهایی متن پژوهش، ویرایش مط

 .بررسی ونقد مقاله یاکتابی یا فیلمی که دیده اند  .6

 نوشتن زنگی نامه ی  یکی از نویسندگان یاشا عران یادانشمندان .7
   

 روش کار درکالس نگارش
.دبیر نگارش در اّولین لحظه ی حضور خود در کالس ، پاس از انجاام حضاور و غیااب ، وتوجّاه خاا  باه        1    

یکایک دانش آموزان و به حافظه سپردن نام و چهره ی هریک ،به شرح هدف وموضاوع درس نگاارش و    شناسایی
پردازد . آن گاه موضاوعی رامطارح   درپرورش قدرت بیان وآشکار کردن میزان دانش واستعداد افراد ، می  اهمِیت آن

می کند ، واز دانش آموزان  می خواهد که همان جا در پانزده دقیقه ، درباره ی آن ، یکی دوبند یا بیشتربنویسند .دبیر 
این نوشته ها را جمع آوری ونگهداری می کند . این برگه ها ، عالوه بر این که دانش آموزان قاوی تار را باه دبیار     

اند ، میزان توانایی هردانش آموز راهم ، پیش از شروع تدریس نشان می دهد ، تا دبیرنگارش بتواند نگارش می شناس
 در هرمرحله ای ، میزان پیشرفت یکایک دانش آموزان را بسنجد .

 بعد دبیر نگارش ازیکی از دانش آموزان داوطلب می خواهد که چند سطری ازدرس اول کتاب نگارش را . 2

جلب مشارکت دانش آموزان در باره ی آن توضیح می دهد . سپس داوطلب دیگری بخش بعدی بخواند ، وبا 
را می خواند، وتا پایان آن درس این روال ادامه می یابد.. سرانجام موضوع در س جلسه ی بعاد را مشاخّص   

 می کند تا دانش آموزان پیشاپیش به مطا لعه و مرور آن بپردازند.
مشارکت دانش آموزان چند موضوع رابه عنوان تکلیف تعیین  کند ، تا آن ها پس از مطالعه آن گاه دبیر نگارش با . 3

همان درس اوّل کتاب ، بنا به ذوق و عالقه ی خود یکی از آن موضوع ها را مطابق روشی که در کتااب آماده وباه    
 .گونه ای که دبیر نگارش راهنمایی کرده بنویسند ، وپاکنویس کنند
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                دبیر گرامی از دانش آموزان بخواهد کاه نظار خاود را در بااره موضاوع هاای پیشانهادی بگویناد ممکان اسات           . 4
موضوع ها خیلی کلّی ومبهم گساترده باشاد، وباا وقات وانادازه ای کاه داناش آماوزمی تواناد بارای نگاارش آن                            

 دچاار  ناچاار  و ندآن را به گونه ای جامع در دو ساه صافحه بنویساد   منظور کند ، متناسب نباشد ، ودانش آموز نتوا
پراکنده گویی شود. از این رو در کالس با مشارکت دانش آموزان دامنه موضوع محدودومشاخص مای    سرگردانی و
 شود .
یند ، دبیر گرامی از دانش آموزان می خواهد که آن چه راکه در باره ی موضوع انتخابی به ذهن شان می رسد بگو. 5

 وپس از حکّ و اصالح آن را روی تخته بنویسند، تا دیگر مطلبی در باره ی آن موضوع نا گفته نمانده باشد.
                اکنون با شماره گذاری ، این یادداشت ها به ترتیب منطقی منّظم مای شاود.آن چاه باه دسات مای آیاد ، عناوان         . 6

 های فرعی یعنی طرح نگارش آن موضوع است .
 اکنون کاری که باقی مانده آماده ی آن است که دانش آموزان قلم به دست گیرند ، وهریک از این عنوان های     . 7

 فرعی را در یک یا چند بند بنویسند، وپس ازویرایش ، به پاکنویس آن بپردازند. 
 را روی میز خود بگذارند . در جلسه ی بعد دبیر گرامی ابتدا از دانش آموزان می خواهد که برگه ی انشای خود 8

              ،وبه بازدیدآن ها می پردازد ،تا اطمینان پیدا کند که همه تکلیف خاود را انجاام داده اناد . البتاه ناام کساانی را کاه        
   تکلیف خود را انجام نداده اند یاد داشت می کندتا در اولین فرصت آن راتحویل دهند، وگرنه ایان اهماال در نماره             

 پایان سال منظور شود.
 . آن گاه از روی دفتر خود ، ازچند دانش آموز به طور تصادفی می خواهد که بیایند ، ودرحضورهمه نوشته ی   9

از              خودرا با صدای رسا وبه طور شمرده وروشن، با رعایت تکیاه ودرناگ وتناساب آهناگ باا مطلاب بخوانناد، و       
که نکته هایی را که به نظر شان می رسد یادداشت کنناد ، تاا پاس از خواناده شادن                  دانش آموزان دیگر می خواهد 

 دهد .بانشا ، با رعایت احترام صادقانه وبا دلیل استوار نظر خودرا در باره ی انشای اوبیان کنند، واو توضیح الزم را 

ی بررسی با خود می برد تاا از نظار بگذراناد ،    . دراین مرحله دبیر انشا برگه های انشا جمع آوری می کند و برا10
وروی هریک به یکی دو  نکته ای کوتاه اشاره کند ، ونظری آموزنده ، وامید بخش بدهد .ایان کاار باعاث دلگرمای     
 دانش آموز خواهد شد ، واو در خواهد یافت که زحمتش نادیده گرفته نشده اسات. هنگاام برگردانادن برگاه هاا ،     

 .که در برگه ی بیشتر دانش آموزان دیده ، بدون نام بردن از کسی توضیح الزم را می دهد درمورد اشتباه هایی
 

 معیارهای ارزشیابی انشا  
 بسیاری از دانش آموزان دربرابر نمره ای که به انشای آن ها داده شده ، بسیار حسّاس اند، و همواره گله مندندکه 

دیگران دقیق یا بی طرفانه نبوده است ، وبه همین بهانه دل سرد می  نمره ی انشای آن ها درمقایسه با نمره ی انشای
شوند  وبا درس نگارش ودبیر آن قهر می کنند ، واز آن پس دیگر عالقه ی چندانی به این درس نشان نمی دهناد.از  

ماورد باه   این رو بهتر است که دبیر نگارش در مراحل اوّلیه از دادن نمره به ورقه هاا خاود داری کناد ، وبرحساب     
نوشتن عبارت هایی از قبیل خوب است ، بهتر شده است ، با عالقه کارکرده اید، بیشتر دقِث کنید ! توقع دارم عالقه 
ی بیشتری نشان دهید،و امثال آن اکتفا کند .  هنگامی هم که زمینه را بارای ارزشایابی مناساب دیاد ، یاا نااگزیر از       

قّت و حوصله ی کافی وبر اساس معیارهای مشخّصی که در کتاب درسای  ارزشیابی شد ، بکوشد که این مهم را با د
 نگارش آمده وقبالً به اطّالع دانش آموزان رسیده انجام دهد .

 اینک ریزمعیارهایی که برای سنجش برگه ی امتحانی پیشنهاد می شود :  
 تازگی اندیشه ..  1     
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  نگی طرح نگارشوچگ.  2    
 مطالب .تسلسل وپیوستگی . 3    
 ن اندیشه واحساس.امیزان قدرت بی. 4    
 سادگی وروانی ورسایی سخن.5    
 تنوّع وزیبایی سخن.. 6    

 درستی سخن از لحاظ دستوری وبه کاربردن درست واژگان.. 7    

 رعایت درستی امالی کلمه ها..  8     
 یرعایت حاشیه گذاری و نشانه گذار.   9     
 ند پرسش در زمینه ی آموزه های مهمّ کتاب نگارش.پاسخ به چ.   10    
               
  فارسی عمومی داننشگاه هاآموزش          
 

 هد ف وبرنامه درسی فارسی عمومی : هدف وبرنامه ی آموزش فارسی عمومی ادامه ی هماان برناماه ی دوره         
 ی
 اگر هدف های دوره ی متوسطه تحقق می یافت ، دراین دوره دیگر نیازی به کتابی بیرستان در سطحی باالتراست. د  

برای خواندن متن نبود ، ودر دانشگاه تنها  آموزش آیین نگاارش در زمیناه هاای خاصّای از قبیال گازارش نویسای        
 وپژوهش 

با وجاود آماوزش ماتن درسای      نامه نویسی وپایان نامه نویسی اکتفا می شد . ولی چنان که دیده می شود . متأسّفانه
 فارسی در 

دانشگاه ها ، باز هم دیده می شود که بسیاری ازدانش آموخته های دانشگاه ها همچنان نیاز به آموزش زباان فارسای   
 دارند .
 محتوای کتاب درسی و ویژگی های آن     

 اژه های مهجور وه هایی ساده و روان و رغبت انگیز وخالی از تکلّف و تصنّع ، وپیراسته از وننمو .1

نامتداول ، ازمتون کهن فاسی با اعمال تصرّف های الزم ، بدون تکرار نمونه هاایی کاه درکتااب هاای                     
 دوره های قبل آمدهاست.

 نمونه ی لطیف وساده ی شعر کهن ومعاصر. .2

 نمونه هایی از آثار حماسی ، غنایی، تعلیمی ، وامثال آن . .3

 های خوب آثار ادبیات جهان از نمایشنامه وداستان و شعر.نمونه هایی ازترجمه  .4
 مقاله هایی در شناخت زبان وشناخت هنر وادبیات وشعر . .5

 تاه شاعر یا نویسنده ی مطلب در باالی صفحه ی اوّل ومعرّفی ک.   6

 توضیح مطالب  پیچیده و واژه های دشوار در پایان هر درس ..   7           

ردن برخی از مطالب آموزشی مربوط به هر درس ازقبیل آرایه هاای شاعری و وزن وسابک شاعر ،     آو.   8           
 «.بیاموزیم »های دستوری درپایان درس  زیر عنوانِ  ونکته

 چند درس در زمینه ی نگارش از قبیل نامه نگاری ، باز نویسی ، خالصه نویسی ، گزارش نویسی، .   9           

 وپژوهش نامه نویسی . 
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 روش آموزش نگارش و ارزش یابی همان است که در زیر برنامه ی دوره ی دبیرستان آمده است .     
        

 هدف های آزمون ، سنجش و ارزشیابی
تشخیصِ درس هایی که از نظر آساانی یاا دشاواری یاا احسااس ساود مناد باودن بارای داناش آماوزان             .1

 مناسبوجذّاب نیست .

 نویسنده ی مطا لبِ درسی برای اصالح آن درآیندهتشخیص نارساییِ طرز بیان  .2

 آگاهی یافتن استاد از نامناسب  یا نارسا بودن روش تدریس خود ، برای تغییر یا اصالح آن  .3

شناخت میزان پیشرفت درسی دانش آموزان برای گروه بندی آن هاوچاره جویی وراهنمایی مناساب بارای    .4
 هرگروه

ریجی درس ها برای ایجاد انگیازه وحفاظ عالقاه ی داناش آماوزان و      واداشتن دانش آموز به یادگیری تد  .5
کوششِ دائم ومستمر در کار یاد گیری درس ها . دانش آموزان نباید درس ها را روی هم  واداشتن آن ها به

انباشته کنند ، وتمرین وتکرار آن ها را برای شبِ امتحان بگذارند . برای پیش گیری از این کارالزم است که 
 آموزان به طور مستمرمورد آزمون و پرشس وسنجش قرار گیرند .  دانش

 آزمون وسنجش میزان یادگیری دانش آموزان به منظور تصمیم گیری در باره ی ارتقا به کالس باال تر  .6
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