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باسمه تعالي
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فرآيند برنامه ريزي درسي از مولفه هاي پيچيده ،گسترده و بسيار تأثيرگذاري است كه
به چرايي و چگونگي آموزش و پرورش به شكل تجويزي و كالن مي پردازد .و با استفاده
از اهداف ،محتوا و روش يا ساير عناصر به تبيين سياست هاي تعليم و تربيت مي پردازد.
محتواي تأليف شده بخشي از فرآيند برنامه ريزي درسي است كه با سازمان دهي مفاهيم
و موضوعات (داراي مخاطبان مشخص و اهداف ،ساختار و برنامه ي معين) ضمن حفظ
انعطاف پذيري براي تحقق اهداف در ابعاد مختلف متناسب با نيازهاي متنوع فراگيران
طراحي شده است.
اميدوارم اين محتوا زمينه ساز دست يابي دانش آموزان به صالحيت هاي فردي و
اجتماعي باشد و آرزوهاي معلمان و والدين اين كودكان و نوجوانان را جامه ي واقعيت
بپوشاند.
بي شك تحقق اين اهداف بزرگ و تعالي بخش نيازمند همراهي و مساعدت مسوولين و
دست اندركاران در سازمان آموزش و پرورش استثنايي ،مولفين و همكاران سازمان پژوهش
و برنامه ريزي آموزشي است .لذا برخود الزم مي دانم از همه عزيزان كه تالش بسيار
زيادي را در مراحل گوناگون تأليف و آماده سازي و چاپ انجام داده اند ،صميمانه تشكر
و قدرداني نمايم .در ضمن منتظر نظرات و پيشنهادهاي ارزنده صاحبان انديشه و تجربه در
جهت ارتقاء كيفيت برنامه ها خوا هيم بود.
وماتوفيقنااالبا...العزيزالحكيم
دكتر انمدا ر عبدا لهيان

معاون وزري و رئيس سازمان آموزش و رپورش اانثتسيي كشور

ستایش
رنگ خدا

فصل ا ّول

اوّل نهادها

درس ا ّول  :چه فکر خوبی14...............................................
درس دوم  :مدرسهي من17................................................
بخوان وبیندیش 21....................................................

فصل دوم

مناسبت ها

درس سوم :روز جهانی کودک 24...................................
درس چهارم :آمدن عمونوروز 28....................................
بخوان وبیندیش -ما کودکان حق داریم33...........

فصل سوم

نام آوران

درس پنجم :جهان پهلوان غالم رضاتختی34...................
درس ششم :فداکاران 37..................................................
بخوان وبیندیش -ابوعلی سینا 41..........................

فصل چهارم

ايران من

درس هفتم :شهر تهران 43..............................................
درس هشتم :روستای ابیانه 46.......................................
درس نهم :موضوع آزاد 49................................................
بخوان وبیندیش -ایران 52..........................................

فصل پنجم

طبيعت

درس دهم :بازیافت 54.........................................................................
بخوان وبیندیش  -بطری 58....................................................

فصل ششم

اطالّعات و ارتباطات

درس یازدهم :تلفن همراه 61..........................................................
درس دوازدهم :مجله 66..................................................................
بخوان وبیندیش – کتاب 70....................................................
نیایش 71.....................................................................................

واژه نامه

ساختار كتاب فارسي پايه ششم:
اين كتاب شامل شش فصل است  .فصل هاي اول ،دوم  ،سوم و ششم شامل دو درس و فصل
پنجم ،يك درس و فصل چهارم شامل سه درس مي شود.
يكي از دروس اين فصل ،به صورت موضوع آزاد ارائه شده تا همكاران عزيز با توجه به موقعيت
جغرافيايي محل زندگي دانش آموزان  ،به طراحي اين صفحه مبادرت فرمايند.
هر فصل شامل موارد زير است : «.1صفحه عنواني» اين صفحه با هدف جلب توجه دانش آموزان به آغاز يك فصل جديد دركتاب
درسي ،طراحي شده است  .و به صورت غير مستقيم به هدف آن درس مي پردازد.
 «.2متن درس» با هدف توسعه ي توانايي خواندن و نوشتن نمادهاي نوشتاري ،توانايي دريافت
معنايي در بخش هاي يك متن ،گسترش دايره ي ديد درخواندن و آشنايي با مسائل ملي  ،مذهبي،
اجتماعي و  ...تدوين شده است.
تصوير هر درس جهت كمك به دريافت پيام و درك معنايي متن درس و رشد قوه ي بياندر نظر گرفته شده است.
 «.3واژه ها» اين قسمت با هدف افزايش گنجينه ي لغات و درك معنايي كلمه ها ارائه شده است.
 «.4درك و دريافت» با هدف ارزشيابي ميزان درك دانش آموزان از موضوع درس ،پرورش قوه بيان،
ايجاد تعامل بين معلم و دانش آموز و تقويت خالقيت  ،طراحي شده است.
 «.5بيين و بگو» با هدف تقويت دقت بينايي  ،پرورش قوه ي بيان و توانايي درك رويدادها در تصوير
مرتبط با يكديگر است.
 «.6نكته» به منظور آشنايي و به كارگيري نكات ادبي  ،دستوري و نگارشي  ،ارائه گرديده است.
 «.7بگرد و پيدا كن» با هدف مرور دوباره ي متن درس ،تقويت مهارت رونويسي و دقت و توجه در
نظر گرفته شده است.
 «.8جمله سازي» اين قسمت با هدف آشنايي ساختار جمله ،بيان انديشه ،افكار و احساسات و نظم
بخشي به آن ها در قالب جمله هاي مرتبط به يك ديگر گنجانده شده است.
 «.9فّعاليت ويژه » جهت استفاده از آموخته هاي دانش آموزان در محيط واقعي و تقويت ارتباط بين
خانه و مدرسه ارائه شده است.
 « .10بخوان و بینديش» در پايان هر فصل در قالب نشريات با خطي متفاوت از خط متن جهت
تقويت روانخواني و التذاذ از مطالعه گنجانده شده است.بديهي است امالء  ،رونويسي ،پرسش امتحاني
از اهداف اين قسمت نيست.
اميدواريم اين محتوا به رشد و بهبود فرايند آموزشي دانش آموزان عزيز كمك نمايد .رهنمودهاي
ارزنده ي همكاران ارجمند همواره پشتوانه مولفان كتاب فارسي خواهد بود.

