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سخنی با دبیران ارجمند

بی نام تو نامه كی كنم بازای نام تو بهترین سرآغاز

زبان فارسی، حافظ وحدت قوم ایرانی و به تعبیر دقیق و زیبای مقام معظم رهبری، »رمز 
دور،  از گذشته های  كه  است  فاخری  زبان  از چند  یكی  فارسی  زبان  ماست«.  ملی  هویت 
آثار ارزشمندی از آن برجای مانده است. این زبان كه دربردارندۀ ارزش های واالی انسانی 
است، قرن های متوالی، زبان رسمی و فرهنگی بخش وسیعی از جهان، از آسیای صغیر و 
بین النهرین و تمام شبۀ قاره هندوستان بوده است نه تنها ایرانیان عالقه مند كه بسیاری از 

غیر ایرانیان این زبان را فرا گرفته، بدان شعر سروده و كتاب نوشته اند.
آثار ادبی ایران، آیینۀ اندیشه ها، باورها، هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی ملتی است 
كه بالنده و شكوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته و به امروز رسیده است. برگ برگ 
ادب و فرهنگ ایران زمین، جلوه گاه آثار منظوم و منثور فرهیختگان اندیشه وری است كه با 
بهره گیری از زالل فرهنگ اسالمی، آثاری ماندگار و پرمایه را به یادگار نهاده اند. مطالعۀ 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 شكوفا و بارور می سازد. برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی در نظام آموزشی 
ایران اسالمی، جایگاهی ارزشمند دارد، چرا كه از یك سو حافظ میراث فرهنگی و از سوی 

دیگر مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش های اعتقادی، فرهنگی و ملی است.
از مهارت های بهتر زیستن است؛ توانایی بیان مقصود در  در جهان امروز، نوشتن یكی 
قالب نوشته، نیاز اولیۀ زندگی اجتماعی و مؤثّرترین راه ارتباطی در فضای رسانه های نوپدید 
از نوشتن را به همراه دارد. خواندِن دقیِق كتاب های  است. هركتاب، درحقیقت، تجربه ای 
مناسب، می تواند سرمشق درست اندیشی و آسان نویسی باشد. كتاب خوانی، یكی از شیوه های 
مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر توانایی های ذهن و زبان است. نویسنده نیز با خواندن، 
اندیشیدن و نوشتن، به آفرینش نوباوۀ فكری خود دست می یابد. به بیان دیگر، نوشتن، فرزنِد 
خواندن است. هرچه بیشتر بخوانیم، توانایی های ذهن ما بیشتر نیرو می گیرد و كاِر نوشتن 

برای ما آسان تر می شود.
كتاب فارسی و نگارش پایۀ دوازدهم، بر بنیاد رویكرد عام »برنامۀ درسی ملّی جمهوری 
اسالمی ایران«، یعنی شكوفایی فطرت الهی، استوار است و با توّجه به عناصر پنج گانه )علم، 
تفكر، ایمان، اخالق، عمل( و جلوه های آن در چهار پهنۀ )خود، خلق، خلقت و خالق( و بر 
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پایۀ اهداف »برنامۀ درسی فارسی«، در چهارده درس سازمان دهی و تألیف شده است.
برای اجرای بهتر این برنامه و اثربخشی فرایند آموزش، توّجه همكاران ارجمند را به نكات 

زیر، جلب می كنیم:

الف( فارسی:
تقویت  و  آموزش  بر  یعنی  است؛  مهارتی  رویكرد  فارسی آموزی،  برنامۀ  رویكرد خاص  ـ 
مهارت های زبانی، فرازبانی و ادبی تأكید دارد و ادامۀ منطقی كتاب های فارسی دورۀ ابتدایی 
و دورۀ متوسطه اول است؛ به همین روی، الزم است همكاران گرامی از ساختار و محتوای 

كتاب های پیشین، آگاهی داشته باشند.
و  طّراحی  بنابراین،  است؛  مشاركتی  و  بنیاد  فعالیت  رویكرد  كتاب،  آموزشی  رویكرد  ـ 
به كارگیری شیوه های آموزشی متنّوع و روش های همیاری و گفت وگو توصیه می شود. حضور 
ـ  یادگیری، كالس را سرزنده، بانشاط و آموزش را پویاتر  فّعال دانش آموزان در فرایند یاددهی 

می سازد و به یادگیری، ژرفای بیشتری می بخشد.
ـ در بخش مهارت های خوانداری، بایسته است ویژگی های گفتاری و آوایی زبان فارسی 

همچون لحن، تكیه، آهنگ و دیگر ُخرده مهارت ها به طور مناسب، مورد توّجه قرار گیرد.
كالبد شكافی  دارد؛  اهمیت  متن  بررسی  بخش  در  آنچه  مهارتی،  رویكرد  به  توجه  با  ـ 
عملی متون است. یعنی فرصتی خواهیم داشت تا متن ها را پس از خوانش، بررسی كنیم. 
این كار، سطح درك و فهم ما را نسبت به محتوای اثر، فراتر خواهد برد. یكی از آسان ترین 
و كاربردی ترین شیوه های بررسی، كالبدشكافی و تحلیل هر اثر، این است كه متن در سه 

قلمرو بررسی شود: زبانی، ادبی و فكری.
ـ در آموزش، به ویژه در قلمرو زبانی و ادبی از بیان مطالب اضافی كه به انباشِت دانش و 

فرسایش ذهنی دانش آموزان منجر می شود، پرهیز گردد.
ـ در بخش » گنج حكمت« حكایات با هدف پرورش مهارت های خوانداری، ایجاد نشاط و 
طراوت ذهنی، آشنایی با متون مختلف و مهم تر از همه، پرورش فرهنگ مطالعه و كتاب خوانی، 
در ساختار فارسی گنجانده شده اند تا زمینۀ رشد و تقویت سواد خواندن، توانایی درك و فهم، 

پرورش روحیۀ نقد و تحلیل متون، فراهم گردد.
ـ تقویت توانایی فهم و درك متن، یكی از برجسته ترین اهداف آموزشی این درس است. 
ایجاد فرصت برای تأّمل در الیه های محتوا و هم فكری گروه های دانش آموزی، به پرورش 

قدرت معناسازی ذهِن زبان آموزان كمك می كند.
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ب( نگارش:
ـ یكی از ویژگی های این كتاب در بخش نگارش، آوردن نمونه های فراوان از نویسندگان 
است. این كار، افزون بر آشنایی خوانندگان با نویسندگان و آثارشان، آنها را به طور عملی 
آثار،  بی شمار  از  برگزیده  نمونه های  این  می سازد.  آشنا  نیز  نوشتن  گوناگون  شیوه های  با 

گلچینی رنگارنگ از سرمشق مهارت نوشتن هستند. 
ـ در ساختار هر درس، بعد از متن آموزشی، تمرین های نوشتنی با عنوان »كارگاه نگارش«، 

در بخش های »تولید متن«، »ارزیابی نوشته« و»َمَثل نویسی« سازمان دهی شده است.
ـ فعالیت های »كارگاه نگارش« با نظمی علمی و آموزشی به دنبال هم آمده اند؛ شمارۀ 
و  متن  تولید  و  نوشتن  توانایی  تقویت  تشخیص،  بازشناسی،  توانایی  تقویت  هدف  با  یك 
شمارۀ دو با هدف تقویت داوری و توانایی بررسی، تحلیل و نقدنویسی طّراحی شده است. 
»َمَثل نویسی«، تمرینی برای بازآفرینی و گسترش مثل است. در مثل نویسی، دانش آموزان 
با افزدوِن شاخ و برگ به اصل مثل، نوشتۀ جدیدی را خلق می كنند. »مثل« در بارورسازی 

ذهن و زبان و پرورش حافظه و تقویِت خوب سخن گفتن و زیبا نوشتن، بسیار موثّر است.
ـ به كارگیری روش هایی چون زایش و برخورد اندیشه ها )روشن سازی طرز تلّقی(، بارش 
فكری، نوآفرینی )بدیعه پردازی( و حّل مسئله، در آموزش مفاهیم این كتاب، اثربخش و كارا 
از نوشتن و  اّما مراحل پیش  بنیاد نوشتن و تولید متن، فعالیتی فردی است،  بود.  خواهد 
پس از نوشتن، بهتر است جمعی و گروهی باشد. بنابراین، فرایندی سه مرحله ای پیش رو 

خواهیم داشت:
پ( پس از نوشتن ب( نوشتن  ـ الف( پیش از نوشتن 

ـ مرحلۀ نخست، فرصتی برای هم اندیشی، بارش فكری و توانایی تشخیص آموخته ها در 
نمونه های ارائه شده است. گفت وگو دربارۀ موضوع، تبادل اّطالعات، طّراحی نقشۀ ذهنی و... 
همه در این مرحله انجام می گیرد. مرحلۀ دوم، زمان تولید نوشته است. هركس به سراغ دفتر 
و قلم خود می رود و با توّجه به خوانده ها و اندوخته های پیشین و نقشۀ ذهنی طراحی شده، 
نوشتن را آغاز می كند. مرحلۀ سوم، هنگام بازبینی و ویرایش است. این كار هم می تواند با 

مشاركت گروهی و با همفكری انجام گیرد.
فكری،  بارش  و  زایش  آموزش،  فرایند  است،  ضروری  نوشتن،  مهارت  كسب  برای  ـ 
سازمان دهی ذهنی، تولید، تمرین و تكرار طی شود. بدین سبب، این درس، كاماًل ورزیدنی 
و عملی است و در ارزشیابی از آن، جایی برای طرح پرسش های شناختی و حفظ كردنی 
نوشته های  در  است  الزم  كه  برشمرده ایم  را  معیارهایی  و  سنجه ها  درس،  هر  در  نیست. 
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دانش آموزان و ارزیابی از آنها مورد توّجه قرار گیرد.
امیدواریم آموزش این كتاب، به رشد و شكوفایی زبان و ادب فارسی و پرورِش شایستگی های 
زبانی در نسل جوان، یاری رساند و به گشایش كرانه های امید و روشنایی، فراروی آینده سازان 

ایران عزیز بینجامد.
گروه زبان و ادب فارسی
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطة نظری
www.literature  -dept.talif.sch.ir



بخش اّول

کّلیات
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مبانی برنامة درسی حوزة تربیت و یادگیری زبان و ادبیات
 فارسی دورة دوم متوسطه

زبان و ادبّیات فارسی، بیانگر اندیشه ها، باورها و شكوه فكر فرهیختۀ فرهنگ ایرانی است 
یافته است. برگ برگ  امروز، راه  به  از گذشته  ارزشمند نسل ها و سده ها  و چونان میراث 
فرهنگ و ادب فارسی را آثار منثور و منظومی سامان داده كه بیانگر غنای فكری و بینشوری 
ایرانیان است. توّجه به این موضوع حیاتی، وظیفۀ حّساس و خطیر برنامه ریزان درسی به ویژه 
در قلمرو تعلیم و تربیت به شمار می رود تا از طریق ایجاد فضاهای مناسب برای دانش آموزان، 
امكان آشنایی آنان با این آبشخورهای فرهنگی فراهم آید و تجارب شایسته برای رسیدن به 

مراتبی از حیات طّیبه و نیكوتر زیستن، كسب شود.
انسان، می تواند نقشی  تفّكر  با  زبان و ادب فارسی به دلیل رابطۀ نزدیك و ناگسستنی 
مهم در تقویت خاّلقیت و كاربرد درست مهارت های زبانی و ادبی داشته باشد. بنابراین، با 
طّراحی و تدوین برنامۀ درسی مناسب، می توان دانش آموزان را با این حوزه، آشنا ساخت و 
آنان را نسبت به پاسداری از این میراث فرهنگی برانگیخت و توانایی به كارگیری آموخته ها 

را پرورش داد و آنان را برای حّل دشواری ها در محیط زندگی تربیت كرد.

ضرورت برنامه ریزی و تألیف جدید در دورة دوم متوسطه

در پی تدوین و تصویب اسناد فرادستی و نوپدید همچون »سند تحّول« و »برنامۀ درسی ملّی 
جمهوری اسالمی ایران«، زمینۀ بازاندیشی و بازنگری در برنامه ها و بازتألیف آنها فراهم گشت. 
به همین سبب، راهنمای برنامۀ درسی زبان آموزی دورۀ ابتدایی، كه تولید اّولیۀ آن مربوط 
به سال های 1374 تا 1378 بود و اصالح نهایی آن تا سال 1385 به طول انجامید، دگر بار 
می بایست خود را با اسناد تحّولی جدید همسو می ساخت، از این رو، كار همسوسازی این برنامه 
با برنامۀ درسی ملی، تقریباً از سال 1388 آغاز گردید و در سال 1390 به فرجام رسید و پس 

از آن، تألیف كتاب های فارسی ابتدایی از سرگرفته شد.
ـ 3ـ3( كه  به دنبال تغییرات ایجاد شده در ساختار نظام آموزشی )تبدیل نظام 5 ـ3ـ4 به 6 
نتیجۀ اجرایی شدن برنامۀ درسی ملّی بود، تغییر و تحّول از برنامۀ دورۀ ابتدایی به برنامۀ دورۀ 
دوم آموزشی نیز راه یافت و عنوان دورۀ تحصیلی از راهنمایی )پایه های اول، دوم و سوم( به 
دورۀ اول متوسطه )پایه های هفتم، هشتم و نهم( تغییر نام داد و بدین سان فرایند تغییر و 
تحّول از سال 1390 به دورۀ اول متوسطه رسید. نخست راهنمای برنامۀ درسی آموزش زبان 
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و ادبیات فارسی این دوره، بازنگری، اصالح و بهسازی شد و در پی آن، بازتألیف كتاب های 
درسی فارسی ضروری و اجتناب ناپذیر گردید. تألیف كتاب های این دوره )فارسی، آموزش 

مهارت های نوشتاری( بر اساس اسناد جدید تا سال94ـ 1393 تداوم یافت.
برنامۀ درسی حوزۀ تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی در دورۀ اّول متوسطه یكی از 
مهم ترین و اساسی ترین برنامه های درسی است كه از یك سو با دورۀ ابتدایی و از سوی دیگر 
با برنامه های درسی این دوره، ارتباط معناداری دارد، به گونه ای كه ذهن و زبان دانش آموز 
را نسبت به دنیای یاددهی ـ یادگیری علوم، پویاتر و گویاتر می كند و آنان را از برزخ بلوغ 
می رهاند و برای ورود به دنیای متوسطۀ دوم و پیوند واقعی با زندگی و محیط اجتماعی 

آماده می سازد.
برنامه ریزی برای تغییر در متوسطۀ دوم، از سال 1392 هم زمان با تألیف در دورۀ اّول 
متوسطه، آغاز گردید. نخست با تشكیل كارگروه ویژه و پس از نشست های فراوان، »راهنمای 
شدن  مشخص  و  برنامه  تدوین  با  شد.  تدوین  )دبیرستان(«،  دوم  متوسطۀ  درسی  برنامۀ 
چهارچوب اصلی فضای پیش رو، جلسات متعددی برای چگونگی سازمان دهی محتوایی و 
جهت گیری ها برگزار گردید. در پی آن، از تیرماه سال 1394 كارگروه های انتخاب محتوا 

شكل گرفت و كم كم، درس نامه های دورۀ دوم متوسطه، پیكره ای به سامان پیدا كردند.
با تصویب جدول عناوین دروس و زمان آموزش برای هر یك از موضوع ها، از سوی شورای 
عالی آ.پ، هویت، ساختار و محتوای آموزشی كتاب ها با عناوین: علوم و فنون ادبی، فارسی و 
نگارش، شكل گرفت و بدین سان كتاب های جدید دورۀ دوم متوسطه، پس از گذشت حدود 

بیست سال، از مهر ماه 1395 به چرخۀ رسمی آموزش عمومی كشور وارد شد.

دالیل تغییر برنامة درسی حوزة تربیت و یادگیری زبان و
 ادبیات فارسی

1  تغییر رویكردهای آموزشی زبان فارسی در ابتدایی و لزوم تداوم آنها در دورة 
اّول و دوم متوسطه

در برنامه های جدید آموزش زبان فارسی، محتوای دروس، فّعالیت ها و تمرین ها و حّتی 
نحوۀ مدیریت كالس و درس، مبتنی بر همیاری، مشاركت و فّعال بودن دانش آموزان است. 
در تمرین هایی چون »به دوستانت بگو«، »با هم بخوانیم« و...، كارهای گروهی در كالس ها 
صورت می گیرد و انتظار می رود در امتداد و استمرار برنامۀ آموزش زبان فارسی دورۀ ابتدایی، 
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این نگرش در دورۀ متوسطه نیز در قالب گفت وگو، بررسی، نقد، تجزیه و تحلیل، كالبدشناسی 
و كالبدشكافی متون، تحّقق یابد.

2 تغییر در سیاست ها و نگرش های آموزشی و برنامه ریزی
دانش آموزان،  و  برساند  و خودشكوفایی  به خودباوری  را  دانش آموزان  باید  آموزشی  نظام 
توانمندی های خود را كشف و استخراج كنند تا در آینده بتوانند در مقابل چالش های پیش رو، 
موّفق شوند. از این گذشته، ظرفّیت های علمی و توانایی های منطقه ای در نظام آموزشی ما، 
معموالً فرصت، جایگاه و امكان بروز نمی یابند. توضیح اینكه معّرفی زبان و فرهنگ و ادبّیات 
مناطق به طور دقیق و سنجیده، به دلیل ظرفّیت اندك كتاب درسی تاكنون مجال طرح نیافته 
است. در كتاب های فارسی ابتدایی و دورۀ اّول متوسطه به این موضوع به خوبی توّجه شده 
است و درس های آزاد، مجال و فرصتی فراهم آورده اند تا دانش آموزان بتوانند ناگفته های كتاب 
درسی، را كه دوست داشتند در كتاب درسی بیابند، از حوزۀ ادبّیات بومی خود )با هدایت معلّم( 

تهّیه و تولید كنند.
و  یابد  استمرار  متوسطه  دوم  دورۀ  فارسی  كتاب های  در  می باید  آموزشی  دیدگاه  این 
كتاب ها آیینه ای باشند كه دانش آموزان خود را در آن بیابند. توّجه بیشتر به مبانی دینی، 
فارسی و  زبان  تأّمل و درنگ دانش آموزان در  و  ایران،  و قومی  بومی  ملّی، فرهنگ  هویّت 

ادبّیات منطقه ای، خود از دستاوردهای این دیدگاه نوین خواهد بود.
3 ترویج فرهنگ مطالعه، کتاب خوانی و پژوهش

در برنامۀ جدید زبان آموزی ابتدایی و دورۀ اّول متوسطه به كتاب خوانی توّجه ویژه شده 
دارد.  اختصاص  كتاب خوانی  به  فارسی  آموزش  هفتگی  برنامۀ  محتوای  از  بخشی  و  است 
معلّم متناسب با هر درس، می تواند منابع مفید را در كالس معرفی كند و بخش هایی از 
آنها را بخواند و بقّیه در فرصت های دیگر توسط دانش آموز خوانده می شود. این نیاز باید 
در كتاب های فارسی دورۀ دوم متوسطه نیز برآورده شود و فرهنگ مطالعه، كتاب خوانی و 

پژوهش در متن برنامه، مورد توّجه قرار گیرد.
4 ادامة منطقی ساختار و محتوای کتاب های فارسی ابتدایی در دورة متوسطة 

اّول و دوم
هرچند محتوا و ساختار كتاب های فارسی در دورۀ دوم متوسطه متفاوت با دورۀ ابتدایی 
امكان  این طریق،  از  تا  باشد  اّول متوسطه  ابتدایی و دوره  ادامۀ دورۀ  اّما الزم است  است، 
تسلسل و جامعّیت طرح مباحث و مفاهیم آموزش زبان و ادبّیات فارسی برای برنامه ریزان 
درسی و معلّمان فراهم شود و دانش آموزان بتوانند بدون سردرگمی و تكرار بیهوده، به طور 

منطقی، مطالب را دریافت كنند.
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مجموعۀ این دالیل و تفاوت ساختار و محتوای كتاب های فارسی ابتدایی با كتاب های 
فارسی متوسطه و لزوم تداوم و استمرار برنامۀ آموزشی فارسی ابتدایی در دوره های متوسطه 

ایجاب می كند كه فارسی متوسطه در قالب برنامه ای جدید طّراحی و تدوین شود.
٥ توّجه به نیازهای مخاطبان و انتظار زمانه

نیازسنجی و همسویی با نیازهای مخاطبان هر دورۀ تحصیلی، گام بنیادی در طّراحی و 
تدوین برنامه است كه باید با نیازهای جوانان و آیندۀ زندگی و شغلی آنان در پیوند باشد و 
ذائقه و افق انتظار زمانه را رعایت كند. از  این رو، توّجه به افق انتظار اهل روزگار و همسوسازی 
برنامه و محتوا با شرایط روحی و روانی هر گروه سنی، ایجاب می كند كه برنامه ها و محتوا، 
هر چند سال یك بار، نوزایی را تجربه كنند و خود را با سامانۀ روان شناختی و پسند زمانه، 

همراه سازند تا منجر به شكاف های فرهنگی ـ اجتماعی نشود.

رویكردهای حاكم بر برنامة درسی حوزة تربیت و یادگیری 
زبان و ادبیات فارسی دورة دوم متوسطه

رویكرد، جهت گیری اساسی نسبت به یاددهی و یادگیری و ابعاد گوناگون آن در حوزۀ 
جمهوری  ملی  درسی  »برنامۀ  بنیاد  بر  برنامه،  این  عام  رویكرد  است.  درسی  برنامه ریزی 
اسالمی ایران«، یعنی شكوفایی فطرت الهی، استوار است و تألیف و سازمان دهی كتاب با 
توّجه به عناصر پنج گانه )علم، تفكر، ایمان، اخالق و عمل( و جلوه های آن در چهار پهنۀ 

)خود، خلق، خلقت و خالق( انجام گرفته است.
در این برنامۀ درسی، برای آموزش مهارت های خوانداری یك رویكرد اصلی و چند رویكرد 

فرعی مورد توّجه بوده است كه عبارت اند از:
رویكرد اصلی: رویكرد مهارتی

»رویكرد  دوره،  این  آموزشی  محتوای  سازمان دهی  و  تألیف  در  برنامه  اصلی  رویكرد 
مهارتی« است؛ یعنی توانایی های خوانداری زبان، مهارت هایی هستند كه در پی آموزش، 
بلكه  نیست،  زبانی  هنر  یك  خواندن  توانایی  می شوند.  كسب  گفتار،  و  كار  تكرار،  تمرین، 
مهارتی اكتسابی است. از این رو، این درس، كاماًل ورزیدنی و عملی است. از كشاندن آموزش 
كتاب به سمت مباحث دانشی و حفظ كردنی باید پرهیز شود. دانش آموزان می بایست در 
كالس، فرصت تمرین خوانش مناسب و بازخوانی و نقد گفته های همدیگر را تجربه كنند. 
مناسب ترین راه، همین است؛ یعنی كار عملی در كالس. پس، كمتر حرف بزنیم و بیشتر به 

دانش آموزان برای كار و گفت وگو، فرصت بدهیم.
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از  برنامه را نشان می دهد،  این رویكرد كه در حقیقت جهت گیری كّل  انتخاب  به  با توّجه 
نگرش حافظه بنیاد، آگاهانه پرهیز شده است. در این درس، تأكید اصلی ما، »متن پژوهی« است. 
آنچه در بخش بررسی متن، اهمیت دارد، كالبدشناسی و سپس كالبدشكافی عملی متون است؛ 
یعنی فرصتی خواهیم داشت تا متن ها را پس از خوانش در سه قلمرو )زبانی، ادبی و فكری( 
بررسی كنیم؛ این كار سطح درك و فهم ما را نسبت به محتوای اثر فراتر خواهد برد، گرچه در 
كتاب فارسی و نگارش )3( شاخه فنی و حرفه ای به سه قلمرو زبانی، ادبی و فكری نپرداخته ایم، 
اما در كتاب راهنمای معلم در توضیح دروس قلمروها را مشخص نموده ایم تا مطلب جامع تر و 

كامل تر در اختیار معلم قرار بگیرد و اینكه با راهنمای معلم فارسی )3( مغایرتی نداشته باشد.

رویكردهای فرعی در تدوین و سازمان دهی محتوا:
 رویكرد پیكره نگر )کّلی(: بر اساس این رویكرد )مبتنی بر روان شناسی گشتالت(، 
از  آنها توّجه می كند و پس  یا كّل  ابتدا به پیكره  امور و پدیده ها،  با  انسان هنگام برخورد 
مراحل  و  درسی  برنامه های  در  جهت  همین  به  می پردازد؛  پیكره  سازندۀ  اجزای  به  آن، 
ـ  یادگیری نیز باید نخست، صورت های كلی را به دانش آموزان یاد بدهیم، سپس با  یاددهی  
استفاده از شیوۀ تجزیۀ كل به عناصر سازنده، عناصر سازه ای یا اجزای آن را معّرفی كنیم؛ 
مثاًل به جای آنكه دانش آموز شعری را بیت بیت حفظ كند، باید كل شعر را چند بار بخواند 
و پس از دریافت مفهوم و پیام كلی آن، شعر را حفظ كند، سپس آن را از منظرهای مختلف 

زبانی، ادبی و فكری، بررسی و تحلیل كند.
 رویكرد فّعالیت محور: با توّجه به اینكه بخش قابل توّجهی از ماهّیت زبان و ادبیات 
فارسی، مهارتی است و از طریق این رفتارها و مهارت ها به جنبه های درونی و برونی فرد 
پرداخته می شود، سعی شده است به طور متعادل در طّراحی برنامۀ درسی فارسی متوسطه به 
جنبه های مختلف دانش آموز دورۀ متوسطه، توّجه كافی شود و متناسب با آن، عناصر محتوا 
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و فّعالیت های یادگیری سازمان دهی گردد.
 رویكرد تلفیقی: درس زبان و ادبّیات فارسی، ماهیتاً تلفیقی و درهم تنیده است، به 
همین سبب، كوشیده ایم برنامۀ درسی زبان و ادبّیات فارسی به نحوی تلفیق و ارائه گردد كه 
در نهایت، توانایی های ذهنی، درك و فهم، تجزیه و تحلیل، تركیب و بازسازی، نقد و داوری، 
برقراری ارتباط با دیگران، ابراز وجود و بیان احساسات، افزایش قدرت خاّلقیت و... تقویت 

شود. این رویكرد در حوزه های زیر، انعكاس خواهد داشت:
1 تلفیق مهارت های زبانی؛

2 تلفیق مهارت های ادبّیات فارسی؛
3 تلفیق اّطالعات و دانش های زبانی و ادبی و فكری متون؛
4 تلفیق مفاهیم فرهنگی، اجتماعی، دینی و ملّی در محتوا؛

٥ تلفیق زبان و ادبّیات فارسی با سایر دروس؛
6 تلفیق آموخته ها با پیش داشت ها برای بهره گیری از آنها در موقعیت های زندگی.

 رویكرد ساختاری: زبان و ادبّیات، نظامی از عناصر و مؤلّفه های مرتبط به هم است 
كه برای رمزگردانی معانی به كار می رود. هدف از یاددهی و یادگیری، تسلّط پیدا كردن 
بر سازه ها و عناصر این پیكرۀ نظام مند است كه معموالً در حوزه های آواشناسی، واحدهای 
دستوری و واژگانی قرار می گیرد. بر اساس این رویكرد، برنامۀ زبان و ادبّیات باید به گونه ای 
باشد كه در نهایت، دانش آموز نسبت به ساختارهای تشكیل دهندۀ زبانی و ادبی آگاهی پیدا 
كند و از طریق مهارت در شناخت جنبه های توصیفی زبان، به معانی موجود در آن پی ببرد.
 رویكرد نقش گرایی: در این رویكرد، زبان و ادبّیات وسیله و ابزاری برای بیان معانی 
است. به جای توّجه ویژه به عناصر زبانی، به جنبۀ كاربردی و تولیدی زبان و ادبّیات تأكید 
می شود. از عناصر زبان و ادبّیات فقط در حدی سود جسته می شود كه معنا و كاربرد زبان، 
تسهیل یابد و محتوای برنامه بر اساس معنا سازمان دهی شود. بر اساس این رویكرد صورت 

و ساخت ظاهری زبان، اصل نیست بلكه نقش و معنای زبان، مهم است.
 رویكرد ارتباطی: در این رویكرد، زبان، وسیله ای برای ایجاد روابط، انتقال و درك پیام 
متقابل و تعامل سازنده میان افراد در شرایط واقعی اجتماعی، تلّقی می گردد. به همین دلیل، 
به جای توانش زبانی و ادبی به توانش ارتباطی اهّمیت داده می شود. درك مطلب، بیشتر از تولید 
زبان و ادبّیات مورد توّجه قرار می گیرد و در نتیجه، امكان تماس دانش آموز با زبان و ادبّیات واقعی، 
بیشتر می شود و امكان تعامل بین افراد و گروه ها افزایش می یابد. مهم ترین نكته در این رویكرد، 
این است كه هم رویكرد ساختاری و هم رویكرد نقش گرایی را در بر می گیرد. بنابراین می توان 

رویكرد ارتباطی را به عنوان یك رویكرد كاماًل تلفیقی در حوزۀ زبان و ادبّیات، به شمار آورد.
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اصول برنامة درسی حوزة تربیت و یادگیری زبان و ادبّیات
 فارسی در دورة دوم متوسطه

اصل 1ـ در برنامۀ این دوره، باید اصل بر جنبه های كاربردی و مهارتی زبان و ادبیات، 
استوار باشد.
راهكارها:

 تدوین محتوا بر اساس روش فّعالیت محوری؛
 تقویت همسو و هم زماِن مهارت های شفاهی و كتبی زبان و ادبّیات فارسی؛

 در نظر گرفتن تمرین ها و فّعالیت های عملی و كاربردی؛
 در نظر گرفتن فّعالیت های اضافی در كتاب روش تدریس؛

 آموزش مهارت های زبانی و مهارت های تفّكر و نقد به صورت موازی و هماهنگ؛
 ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس چهار مهارت  زبانی و دو مهارت 

تفّكر و نقد.

اصل 2ـ برنامه باید بتواند توانایی اندیشیدن  و تفكر انتقادی در جوانان را تقویت كند.
راهكارها:

 پیش بینی و سازمان دهی داستان هایی با پیام های غیرمستقیم؛
منطقی،  تفّكر  مراحل  با  دانش آموزان  آشناسازی  تمرین های  و  فّعالیت ها  پیش بینی   

دسته بندی، مرتّب كردن و... .
از طریق  نقد، تحلیل و تركیب  توانایی های ذهنی مثل مقایسه،  آموزش غیرمستقیم   

فّعالیت ها؛
 پیش بینی تمرین هایی به منظور توانایی اظهارنظر، پیشنهاد و ارائۀ راه حل به دانش آموزان؛

از  مناسب  برداشت  توانایی  و  تقویت درك سمعی  برای  فّعالیت هایی  گرفتن  نظر  در   
مفاهیم؛

 پیش بینی تمرین ها و آزمون های خاّلق و فّعال در ارزشیابی.

اصل 3ـ الزم است از جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهش های حوزۀ زبان و ادبّیات 
نوجوانان در تدوین برنامه استفاده شود.

راهكارها:
 بهره گیری از پژوهش های مراكز دانشگاهی و نهادهای داخلی و خارجی در حوزۀ زبان 
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و ادبّیات؛
 كاربست یافته های پژوهشی در حوزۀ زبان و ادبّیات؛

 پیش بینی ساختار و محتوای برنامه بر اساس یافته های پژوهشی زبان و ادبّیات.

باید از »ساده« به »تكامل«  اصل 4ـ سیر برنامه ریزی محتوایی زبان و ادبّیات فارسی 
یافته، باشد.

راهكارها:
 تسلسل منطقی برنامه از زبان به ادبّیات به تناسب پایه ها؛

 ادامۀ منطقی مباحث زبانی، ادبی، نگارشی و امالیی دوره های قبل؛
و  تكرار  بسامد،  اساس  بر  ادبی  و  نگارشی  امالیی،  زبانی، دستوری،  نكته های  آموزش   

ضرورت توسعه و گسترش مفاهیم.

اصل 5  ـ فرایند سازمان دهی برنامه باید از زبان طبیعی به زبان معیار باشد.
راهكارها:

 ارائۀ تمرین ها و فّعالیت های تبدیل زبان گفتار به زبان نوشتار؛
 طّراحی و تدوین تمرین ها و فّعالیت های یادگیری از مهارت های شفاهی به مهارت های 

كتبی؛
 بهره گیری از ویژگی های زبان و فرهنگ مردم برای ساده نویسی؛

 انتخاب متون مناسب زبانی و ادبی با رعایت حركت از محتوای ساده به پیچیده.

اصل 6  ـ زبان انتخابی باید ساده و صمیمی و متناسب با ذهن و زبان دانش آموزان باشد.
راهكارها:

 بهره گیری از زبان متناسب با نیاز مخاطبان در نوشتن متن ها؛
 استفاده از اصول و مبانی ساده نویسی در نوشتن متن ها؛

 تهّیۀ متن های متنوع زبانی و ادبی با توجه به سبك ها و گونه های مختلف نوشتاری.

اصل 7ـ باید به گسترش حوزه های زبان فارسی )آواشناسی، معناشناسی و دستور( توّجه 
كافی شود.

راهكارها:
 پیش بینی تمرین هایی در زمینۀ آواشناسی )آواشناسی مقّدماتی( و پاره مهارت های آوایی؛
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 پیش بینی تمرین هایی در زمینۀ معناشناسی؛
 پیش بینی تمرین هایی در زمینۀ سطوح آوایی و معنایی؛

 پیش بینی فعالیت هایی برای پاره مهارت های آوایی؛
 پیش بینی فعالیت هایی برای ساخت واژه و صرف و نحو.

اصل 8  ـ برنامه باید بر اساس آخرین یافته ها و نظریّه های حوزۀ زبان شناسی و ادبّیات 
باشد.

راهكارها:
 توّجه به تمامی مهارت های زبانی و فرازبانی؛

 رعایت رویكردهای نوین در تمامی مراحل برنامه ریزی؛
 بهره گیری از اصول یادگیری نظریّه های شناختی و فراشناختی؛

 توّجه به جنبۀ توصیفی و كاربردی دستور زبان.

اصل 9ـ رسم الخط باید بر اساس آخرین مصّوبات شیوه نامۀ سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی باشد.

راهكارها:
 نظارت گروه ویرایش بر رسم الخط مصّوب؛

 هماهنگ كردن رسم الخط كتاب های فارسی با مصوبۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
)دستور خط فارسی(؛

 ایجاد هماهنگی در رعایت و تعمیم این رسم الخط در سایر كتاب های درسی، مجالت 
رشد و كتاب های كمك آموزشی.

اصل 10ـ برنامه باید زمینه ساز تقویت مهارت های زندگی در جوانان باشد.
راهكارها:

 آشنا كردن دانش آموز با مسئولّیت های فردی و اجتماعی در سطح ملّی و جهانی؛
 گستردن و به كار بردن نمونه های اساسی مهارت های زندگی در سراسر كتاب؛
 بهره گیری از متون زبانی و ادبی در جهت پرورش و تقویت مهارت های زندگی.

اصل 11ـ برنامه باید زمینه ساز تقویت روحّیۀ مطالعه و كتاب خوانی باشد.
راهكارها:

 پیش بینی بخش كتاب خوانی؛
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 طرح مباحث شیوه های مطالعۀ مطلوب؛
 پیش بینی ساعت مطالعه و كتاب خوانی؛

 تجهیز كتابخانۀ مدارس متناسب با اهداف برنامه؛
 جذب و جلب مشاركت نهادهای فرهنگی برای تحّقق اهداف مطالعه و كتاب خوانی.

اصل 12ـ آموزش نكات زبانی، اخالقی، ارزشی و شناختی باید غیرمستقیم باشد.
راهكارها:

 آموزش مفاهیم و نكات از طریق روش های فّعال؛
 انتخاب قالب قّصه، افسانه، داستان و شعر برای آموزش؛

 بهره گیری از فیلم، نوار صوتی، لوح فشرده و سایر فّناوری های آموزشی، رایانه و دیگر 
كارافزارها؛

 استفاده از مواّد كمك آموزشی )مجله، روزنامه، كتاب كمك درسی و...(

اصل 13ـ برنامه باید زمینه ساز تقویت و پرورش خاّلقیت و ذوق هنری و ادبی نوجوان 
باشد.

راهكارها:
 پیش بینی محتوا بر اساس الگوهای خاّلق و فّعال؛

 پیش بینی تمرین هایی در كتاب به منظور تقویت قّوۀ خاّلقیت و ذوق هنری؛
 طّراحی تمرین هایی جهت تقویت روح جست وجوگری و كشف و حّل مسئله؛

 بهره گیری از گونه های متنّوع هنری و ادبی با تأكید بر جنبه های زیباشناسی، حّسی 
و عاطفی؛

 استفاده از شعرخوانی، قّصه خوانی، قّصه گویی، نّقالی، قّصه سازی، نمایش خاّلق؛
 بهره گیری از شیوه های خاّلق نوشتن و سرودن.

اصل 14ـ برنامه باید زمینه ساز رفتارهای اخالقی، اجتماعی و تربیتی مناسب در جوانان 
باشد.

راهكارها:
 طرح الگوهای متعالی دینی، ملی و جهانی؛

 مقاوم سازی جوانان در برابر آسیب های اجتماعی از طریق پیش بینی متون و فّعالیت های 
مناسب؛
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انتقادپذیری،  خودشكوفایی،  آینده نگری،  همیاری،  و  مشاركت  مثل  مفاهیمی  توزیع   
دوست یابی، همدردی با دیگران، كمك به هم نوع، اعتماد به نفس، گذشت و فداكاری، خودباوری، 

مسئولّیت پذیری و واقع بینی در محتوای برنامه.

اصل 15ـ به نقش سازندۀ زن و مرد به طور متناسب توّجه شود.
راهكارها:

 معّرفی چهره های بزرگ با توّجه به تناسب و توازن میان جنسیت در محتوای برنامه؛
 بهره گیری از آثار چهره های بزرگ زن و مرد؛

 بهره گیری از نویسندگان، شاعران و معلّمان زن و مرد در تهّیۀ برنامه.

اصل 16ـ موضوعات و مطالب نباید به یك محدودۀ جغرافیایی منحصر شود.
راهكارها:

 استفاده از زبان فارسی معیار؛
 ارائۀ تمرین هایی برای آشناسازی دانش آموزان با زبان و ادبّیات و فرهنگ منطقه ای و 

محلّی؛
 توّجه به فرهنگ عمومی و ملّی در كنار فرهنگ منطقه ای و بومی.

اصل 17ـ در برنامه الزم است از دانش های بشری به منظور ارتباط و تعامل با زبان و 
ادبّیات استفاده شود.

راهكارها:
 در نظر گرفتن مباحثی پیرامون دانش های بشری و دانشمندان مرتبط با دانش ادبی؛

 ارائۀ تمرین ها و فّعالیت هایی در این زمینه؛
 بهره گیری از فّناوری آموزشی در جهت تقویت و تعمیق مفاهیم این اصل؛

 بهره گیری از نمونه های نشان دهندۀ تعامل دانش و ادبّیات.

اصل 18ـ باید به تقویت و تعمیق حافظۀ دیداری و شنیداری توّجه كافی شود.
راهكارها:

 بهره گیری از تمرین های مناسب برای تقویت حافظۀ دیداری و شنیداری )مقایسه، شعرخوانی، 
حفظ شعر مورد عالقه و...(؛

 تولید مواّد كمك آموزشی مناسب برای تقویت سواد دیداری و شنیداری.
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اصل 19ـ برنامه باید زمینه ساز ابراز وجود، بیان احساس و اعتماد به نفس در دانش آموزان 
باشد.

راهكارها:
 پیش بینی درس هایی از زبان دانش آموز جهت طرح دیدگاه ها، عقاید، عواطف و احساسات 

آنها؛
تحّقق  برای  دیواری  روزنامۀ  نمایش، كارگروهی،  بازی،  مانند  فّعالیت هایی  پیش بینی   

این هدف؛
 پیش بینی تمرین هایی برای نقد و اظهارنظر دربارۀ فیلم و....

اصل 20ـ مواّد برنامه باید با عالیق، سلیقه ها و نیازهای دانش آموز هم سویی داشته باشد.
راهكارها:

 انتخاب متون و داستان های جّذاب و پركشش؛
 توّجه كافی و الزم به دنیای جوانان در كتاب درسی و مواّد كمك آموزشی؛

 توّجه به هماهنگی تصاویر با دنیای ذهنی جوانان؛
 بهره گیری از الگوها، قهرمانان، اسطوره ها و شخصّیت های مورد عالقۀ جوانان؛

 توّجه به اصول روان شناسی جوانان در طّراحی و سازمان دهی برنامه.

اصل 21ـ عناصر و مؤلّفه های برنامه در عین بنیادین بودن، باید انعطاف پذیر باشند.
راهكارها:

 تدوین اهداف برنامه بر اساس ساختار رشته و نیازهای جامعه و دانش آموز؛
 انتخاب سرفصل ها و مفاهیم متناسب با اهداف برنامه؛

 فصل بندی محتوا برای تنّوع بخشی به برنامه و گنجانیدن بخش های كوتاه و متنّوع در 
دروس؛

 بهره گیری از تمرین های متنّوع زبانی، نگارشی، نقد و تحلیل و...؛
 پیشنهاد روش های تدریس مناسب با چهارچوب برنامه؛

 استفاده از تمامی امكانات فنی و هنری، فّناوری آموزشی و كمك آموزشی؛
 ارائۀ فّعالیت های گوناگون و آزاد برای استفاده در كالس، كتاب معلّم و روش تدریس 

و...؛
 ارزشیابی بر اساس مصّوبات و یافته های حوزۀ سنجش و اندازه گیری.
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اهداف كّلی برنامة درسی حوزة تربیت و یادگیری
 زبان و ادبیات فارسی در دورة دوم متوّسطه

پایه ها
دوازدهمیازدهمدهماهداف

1ـ تفّكر و تعّقل

استدالل منطقی در مهارت های خوانداری

استدالل منطقی در مهارت های نوشتاری

توانایی درك معنای متون زبانی و ادبی

شناخت تضادها، شباهت ها، تفاوت ها

مقایسۀ نوشته ها، استخراج پیام ها و نكات كلیدی

تفكر در مورد شنیده ها، خوانده ها و نوشته ها

نقد و تحلیل مطالب و موضوع های متنی

آفرینش تصاویر ذهنی و خیالی درباره امور و پدیده های زبانی و ادبی

توانایی تعمیم یافته های علمی و ادبی متون فارسی

2ـ ایمان، باور و عالیق

باور و ایمان به مفاهیم دینی، تربیتی، اخالقی و فرهنگی

نگرش مثبت به ارزش های اسالمی و انقالب اسالمی

عالقه به تحقیق، پژوهش و مطالعه در آثار نظم و نثر ایران و جهان

توجه به جنبه های زیبایی شناختی آثار نظم و نثر فارسی

عالقه به زبان فارسی به عنوان یكی از اركان هویت ملی

تقویت روحیهٔ زیباشناختی و تلطیف احساسات
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3ـ علم

آشنایی با مفاهیم و موضوعات دینی، ارزشی، انقالبی و اخالقی

شناخت نمونه هایی از نظم و نثر جهان و چهره های بزرگ ادبی و 
فرهنگی معاصر ایران و جهان



شناخت نمونه هایی از نظم و نثر چهره های ادبی بومی و محلی

آشنایی بیشتر با واژگان متون زبانی و ادبی دورۀ معاصر

شناخت دقیق تر ساختارهای نحوی زبان فارسی معیار

آشنایی با شیوه ها و ابزارهای آفرینش زیبایی سخن

آشنایی با قالب های مختلف نوشتاری

آشنایی با كاركردهای مختلف زبان )دستور زبان، ارتباط و...(

آشنایی با مراحل تحقیق مطالعه و پژوهش

4ـ عمل

تمركز در خوب نگاه كردن به امور و پدیده ها

تمركز دیداری بر متون زبان و درك معانی

نگاه انتقادی به دیده ها و نوشته ها

مهارت گوش دادن

توجه به پاره مهارت های آوایی زبان فارسی

دقت و تمركز در سخن گوینده و تشخیص آهنگ كالم

عادت به درست گوش دادن و دریافت پیام

درك شنیداری انسجام متن

توانایی درك پیام دیگران
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توانایی در بررسی شنیده ها

تشخیص انواع ساخت واژه ها

توانایی نقد و تحلیل گفته ها و شنیده ها

مهارت سخن گفتن

توانایی سخن گفتن مؤثر، در برابر جمع با تأكید بر فن بیان

توانایی غلبه بر كم رویی و پیدا كردن اعتماد به نفس

توانایی در به كار بردن زبان فارسی معیار در گفتار

توانایی در طرح افكار و اندیشه های خود در قالب گفتار

رعایت پاره مهارت های آوایی زبان فارسی معیار

مهارت های خواندن

توانایی خواندن متون نظم و نثر همراه با درك معنا

روان خوانی گونه های مختلف متون زبانی و ادبی

به كارگیری رفتارهای مطلوب در خواندن

رعایت سرعت و لحن مناسب در خواندن متون

مشاركت فعال و گفت وگو با دیگران دربارۀ پاره مهارت های خوانداری

توانایی به كارگیری كارافزارهای خواندن

مهارت های نوشتن

توانایی تبدیل نمادهای صوتی به نوشتاری )امال(

توانایی تبدیل دیده ها، شنیده ها و خوانده ها به نوشته )نگارش(

توانایی درست، خوانا و زیبانویسی
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رعایت نشانه گذاری ها در متن

توانایی نوشتن خالق و بدیع )انشا(

رعایت هنجارهای نقد و تحلیل علمی، هنگام كالبدشكافی متن

توانایی بررسی مكتوب متون در سه قلمرو

استفاده از آرایه های ادبی در نوشتن

5  ـ اخالق

توجه به ارزش های اخالقی، دینی و انقالبی در مهارت های زبانی

به كارگیری الگوهای اخالقی بزرگان دینی و ملی

توجه به ارزش های اجتماعی و فرهنگی

رعایت آداب اخالقی در زندگی فردی و اجتماعی

رعایت اخالق علمی و پژوهشی در حوزۀ زندگی فردی و اجتماعی
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اهداف برنامه درسی بخش نگارش

الف( عنصر تعقل:
 تقویت تفّكر و پرورش قوۀ قضاوت و ارزیابی منطقی؛

 ایجاد فرصت های مناسب در برنامه برای تربیت و پرورش شهروندانی با نگرشی عقالنی؛
 ایجاد فرصت های مناسب در برنامه برای تربیت و پرورش تفكر خاّلق و انتقادی؛

 تقویت توانایی تفّكر و افزودن بر توانایی های ذهن و زبان.

ب( عنصر ایمان:
 ایجاد عالقه به زبان، فرهنگ و ادبیات ایران اسالمی در میان دانش آموزان؛

 بهره گیری از مظاهر باورشناختی و ایمانی در نوشته ها؛
 تقویت عالقه و نگرش مثبت به مطالعه و كتابخوانی؛

 تقویت عالقه و نگرش مثبت به كاربرد مهارت های نوشتن؛
در  آن  به كارگیری  توانایی  و  بزرگان  به كارگیری كالم  در  نسبت  مثبت  نگرش  ایجاد   

نوشتن.

پ( عنصر علم:
 آشنایی با اصول و قواعد پرورش موضوع؛

 تقویت توانمندی در جذب و دریافت موضوعات از محیط پیرامون؛
 آشنایی با نوشته های عینی و ذهنی؛

 آشنایی بیشتر با روش های مبتنی بر » پرسشگری« با هدف خلق نوشته؛
 آشنایی با نوع نگاه، نگارش و قواعد درست نویسی جمله و عبارت؛

 آشنایی با سازمان دهی ذهنی برای نوشتن یك اثر؛
 آشنایی با ساختار و اجزای یك نوشته؛

 شناخت نمونه هایی از نوشته در قالب های گوناگون؛
 شناخت ابعاد زیبایی شناختی اشعار، مثل ها، حكایات و...؛
 آشنایی با روش مقایسه به عنوان راهی برای گسترش فكر؛

 آشنایی با شیوه جانشین سازی در خلق نوشته؛
 آشنایی با چگونگی گزارش گونه و داستان گونه نوشتن.
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ت( عنصر عمل:
 كاربردهای زبان معیارگفتاری؛

 توانایی برگرداندن زبان گفتار به زبان معیار؛
 توانایی خواندن متن همراه با درك و فهم درون مایۀ آن؛

 توانایی بازشناسی متون با توجه به ساختار و زبان نوشته؛
 توانایی ارزشیابی، نقد و تحلیل نوشته خود و دیگران؛

 توانایی بازآفرینی مثل ها؛
 توانایی بازنویسی حكایت ها؛ 

 توانایی بازپروری اشعار؛
 مهارت نقد منصفانه براساس سنجه های معین؛

 مهارت گسترش متن؛
 تولید یك نوشته با بهره گیری از روش جانشینی؛
 تولید یك نوشته با بهره گیری از روش جانشینی؛

 تولید یك نوشته با بهره گیری از روش سنجش و مقایسه؛
 رعایت عالئم سجاوندی )نشانه گذاری( در نوشته؛

 توّجه به پاكیزه نویسی و خوش خطی و نداشتن غلط امالیی در انشا؛
 رعایت نظم بخشی و انسجام متن نوشته؛
 طرح سؤاالتی مناسب برای نوشتن متن؛

 طرح سؤاالتی مناسب برای نوشتن گزارش؛
 درك ابعاد زیبایی شناختی نمونه های موجود و بهره گیری از آن در نوشته.

ث( عنصر اخالق:
 آشنایی با ارزش های فرهنگی، دینی، اجتماعی و اخالقی ایران اسالمی؛

 تقویت عالقه مندی به رعایت اصول اخالقی و منصفانه در نقد آثار؛
 تقویت فرهنگ نقدپذیری و تحّمل سخن دیگران؛

 تلطیف احساسات، عواطف و التذاذ ادبی از راه مطالعۀ آثار ادبی.
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ساختار كتاب فارسی و نگارش )3(

فارسی  بخش  دو  در  متوسطه  اول  دورۀ  درسی  برنامۀ  منطقی  نظام  پایۀ  بر  كتاب  این 
)مهارت های خوانداری( و نگارش )مهارت های نوشتاری( سازمان دهی و تدوین شده است.

بر اساس برنامۀ درسی مدّون، دو بخش برای آموزش فارسی در دورۀ متوسطه در نظر 
گرفته شده است:

الف( فارسی »مهارت های خوانداری« شامل مهارت های شفاهی و گفتاری زبان.
ب( نگارش»مهارت های نوشتاری« شامل مهارت های نوشتاری و كتبی زبان.

هر دو بخش، ارزش آموزشی یكسان دارد. آموزش مهارت های زبانی و ادبی را باید به طور موازی 
و مساوی و با آهنگی مناسب و متناسب پیش برد. این دو بخش در امتداد و استمرار كتاب های 
فارسی ابتدایی، مهارت های شفاهی زبان )گوش دادن، سخن گفتن و خواندن( و مهارت های كتبی 

زبان )امال، انشا و نگارش( و مهارت های فرازبانی )تفكر و نقد( را پرورش می دهند.

الف( بررسی ساختار بخش فارسی
درس های تدوین شده در این حوزه از چهار بخش: متن درس، تصویر، كارگاه درس پژوهی 

و گنج حكمت تشكیل شده اند.
تذّکر: همۀ این سازه ها در آموزش و ارزشیابی، همسنگ هستند؛ بنابراین در آزمون های 
پایانی از همۀ بخش های كتاب، می توان، چیزی در كفه های سنجش نهاد. به دیگر سخن، 

هیچ پاره ای از كتاب، از دایرۀ آموزش و ارزشیابی، بیرون نیست.
1 متن درس: درس ها به دو روش مستقیم و غیرمستقیم ارائه شده است.

الف( مستقیم: ارائۀ اّطالعات از سوی دانای كل.
ب( غیرمستقیم: به كمك قالب هایی چون: داستان، خاطره، حسب حال و...

2 تصاویر: از تصاویر زیبا، جّذاب، پركشش با رنگ آمیزی زنده، همخوان با درون مایۀ 
درس، در جهت تقویت فهم و درك محتوا استفاده شده است.

3 کارگاه درس پژوهی: در كارگاه درس پژوهی، طرح دانش های زبانی و ادبی، مجال 
به  ژرفابخشی  و  گسترش  و  زبانی  ادبی،  نگارشی،  دستوری،  مباحث  طرح  برای  فرصتی  و 
آموزه هایی اند كه دانش آموزان در كتاب های ابتدایی و متوسطۀ اّول، كسب كرده اند. در طرح 
این نكته ها، سعی بر آن است تا دانش آموز عالوه بر تالش برای رشد و تقویت مهارت های 
زبانی، نقش فرازبانی زبان را دریابد، واژه ها را درست تعبیر و تفسیر كند، به تشریح و تبیین 
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عناصر زبانی بپردازد، سازمان درونی كلمه ها و جمله ها را بشناسد و بتواند جمله های صحیح 
دستوری را در گفته ها و نوشته های خود به كار گیرد. شناخت ساختمان نحوی زبان فارسی، 

روابط هم نشینی زبان در زبان فارسی معیار، از دیگر اهداف آن است.
آشنایی با مسائل شعر و نثر، قالب های شعری، زیبایی های ادبی و آموزه های نگارشی برای 
نوشتن خاّلق و آمادگی برای نویسندگی و مهارت های آفرینش متنی زیبا صورت می گیرد. 
سواد ادراكی دانش آموزان، پرورده می شود. هر خواننده در این بخش می باید درك و دریافت 
تا  این بخش، مجالی فراهم می كند  بنویسد. فعالیت های  از خوانش متن، بگوید و  را  خود 

دانش آموزان به درون دنیای متن، راه یابند.
آنچه در این بخش، باید رعایت شود:

1 هنگام پاسخ به پرسش، فرصت اندیشیدن، مشورت كردن و گفت وگوی دانش آموزان 
فراهم شود.

2 دانش آموزان را تشویق كنید، پاسخ های خود را شرح دهند. از پاسخ های كوتاه و گفتن 
»بله« و »خیر« پرهیز كنند.

3 دانش آموزان را آموزش دهید، زمانی پاسخ بدهند كه پرسش به طور كامل خوانده شده 
باشد.

4 از دانش آموزان بخواهید عالوه  بر پاسخ، نظر خود را دربارۀ سؤال، بیان كنند.
٥ به دانش آموزان فرصت دهید تا پاسخ خود را در مراجعه به متن بیابند. این كار باعث 

مرور متن می شود و جز درك معنا، در امال و یافتن شكل درست واژگان مؤثّر است.
6 دانش آموزان در وقت پاسخ گویی دیگران، سكوت كنند، گوش دهند و احترام به پاسخ 

گوینده را حفظ كنند.
7 تشویق پس از دریافت پاسخ و ایجاد انگیزه برای مشاركت در پاسخ گویی بسیار مهم 

است.
در آموزش فارسی، خواندن، مقّدم بر نوشتن است؛ بدین معنا كه دبیران گرامی از بخش 
خواندن آغاز می كنند و پا به  پای آن به بخش نوشتن می پردازند. خوانشی مفید و اثرگذار 

است كه به ادراك بینجامد.
اهداف اساسی خواندن:

1 درك متن ها و دریافت پیام اصلی آنها؛
2 توانایی بلندخوانی، صامت خوانی و خواندن با لحن و آهنگ مناسب؛

3 گسترش دایرۀ دید در خواندن؛
4 توانایی بحث و بررسی و نقد موضوع های مطرح شده در متن درس ها؛
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٥ توانایی شناخت و به كارگیری مهارت های زبانی؛
كشش  و  ُگسست  مكث،  یا  درنگ  )  تكیه،  خواندن  مناسب  كارافزارهای  به كارگیری   6

آوایی، فراز و فرود، لحن و آهنگ(؛
7 تقویت و تلطیف ذوق ادبی.

در پایان هر فصل »شعرخوانی« یا »روان خوانی« آمده است كه این شعرها و روان خوانی ها 
)روان خوانی ها غالباً داستان اند( برای تقویت مهارت خواندن، درك و به عنوان مكّمل محتوا 
و مفاهیم فصل آمده اند. شعر و نثر )روان خوانی( یك در میان در پایان فصول قرار گرفته اند.
حكایت ها )گنج حكمت ها( در بین درس ها آمده اند. این حكایات از متون كهن برگزیده 

شده اند تا به تعادل و توازن كتاب كمك كنند.
کلیاتی مربوط به خوانش و لحن متن

روان خوانی ها ساختاری داستانی دارند و برای رشد، گسترش و تقویت مهارت های خواندن 
در پایان فصل ها قرار گرفته اند. بنیاد هر كالبدشناسی، كالبدشكافی و نقد و داوری درست، 
ریشه در خوانِش رهوار و بهنجاِر متن دارد؛ خواندن صحیح و به آیین، ما را به درك درست 

راهنمایی می كند. از راه خواندن، نبض متن را شناسایی می كنیم.
اهداف خواندن

1 رشد توانایی درك خوانداری؛
2 تقویت توانایی درك پیام متن؛

3 توانایی بررسی محتوای یك متن از طریق خوانش؛
4 توانایی به كارگیری شیوه ها و لحن های مناسب در خواندن؛

٥ توسعه و تقویت آداب و عادات پسندیده در خواندن؛
6 گسترش وسعِت دید در خواندن؛

7 رشد توانایی دقت بصری و سرعت مناسب در خوانش.
یك سوی متن، گوینده یا تولیدكننده )شاعر یا نویسنده( است و سوی دیگر آن شنونده 
یا خواننده كه گیرندۀ پیام است. در قلمرو ادبّیات این پیوند از شاعر یا نویسنده آغاز می شود 
و برای تكمیل آن به خواننده ای معنا آفرین و تصویرساز نیاز است تا با نیروی درك و تخّیل 
و آفرینش ذهن خود، خلق هنری را به پایان برساند؛ از این روی، ارج و شأن »خواندن« در 
از كاركردهای مهم  خلق آفرینش ادبی آن چنان برجسته است كه فرایند خواندن را یكی 
و اثرگذار كنش های زبانی در فربه سازی اندیشه و رشد و پرورش شخصیت فكری به شمار 
می آورند؛ زیرا »خواندن« یك اثر مكتوب، متن نوشتار را به گفتاری پویا و زنده تبدیل می كند 
كه در جریان شكل گیری آن، عوامل دیگری نظیر فضای فكری و جهان نگری خواننده، زمینه، 
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موقعیت، لحن كالم و... سبب می شوند تا معانی و برداشت های تازه ای از اثر پدیدار شود.
بنابراین خواندن یك اثر، پیوندی است میان جهان متن و جهان خواننده؛ به بیان دیگر، 
خواندن یك عمل دوسویه و تعاملی است كه بین عناصر متن و خاّلقیت های ذهنی خواننده 

ایجاد می شود.
به همین سبب، برخی به دو گونه »خواندن« اشاره می كنند؛ الف( خواندن پذیرا، ب( خواندن 

پویا.
متن محدود  به جملۀ  دریافت جمله  و  به درك  تنها  را  پذیرا: خواننده خود  خواندِن 
می كند. در این شیوه چون خواننده، پیكرۀ كلی متن را نمی بیند و به اجزا و پاره های نوشته، 

توّجه می كند، تصویر و ادراك درستی از كلیت اثر نمی تواند به دست آورد.
خواندِن پویا: خواننده بر پایۀ جریان فّعال ذهنی خود و دریافت معنا و تصاویر و تخّیل 
برقرار  متن  با  ویژه ای  ارتباط  و  می برد  پیش  را  خواندن  فرایند  اثر،  كلی  فضای  بر  حاكم 
می سازد. در این شیوه ، كنش خواندن یك فّعالیت پویا و اثرگذار است )برای اطالعات بیشتر 

در زمینۀ خواندن روك. مبانی خواندن در زبان فارسی(.
لحن در زبان فارسی:

ـ   هنری است. خواسِت  لحن و آهنگ خواندن، مهم ترین فرایند هستی بخش به هر اثر ادبی  
وقتی  است.  نبض متن  لحن، گرفتن  آوایی سخن است؛  بافتار  از »لحن« فضاسازی در  ما 
ـ   عاطفی اثر می یابد، در واقع با آن همراه و  خواننده هنگام خواندن، خود را در فضای حسی  
همحس می شود. این ایجاد همسویی و همحسی با متن، سبب می گردد كه خواننده، هستی 
خود را با خوی و منش قهرمان اثر یا جریان متن، همراه و یكسان ببیند و در خود دگرگونی 
و تحّولی احساس كند. تبدیل به دیگری شدن در جریان خوانش یك اثر، چونان شناخت 
بر  افزون  ُكنِش خواندن،  كه  نماند  ناگفته  البته  است؛  با ارزش  و هویت خویشتن،  حقیقت 
كاركرد تعالی بخشی و دگرگون كننده، ممكن است به سبب آگاهی های نادرست و نارسای 
خوانندگان نه تنها قابلیت های زبانی، تصویری و شنیداری متن را آشكار نسازد، با خوانِش 
سطحی و ناقص، ویژگی های اثرگذار نوشته را بی اثر گرداند. انواع لحن عبارت اند از: )رك. 

مبانی خواندن در زبان فارسی(.
را  كه شعر حماسی  است؛ كسی  و شجاعت  دالوری  معنای  به  حماسه  لحن حماسی: 
می خواند، باید به گونه ای بخواند كه این دالوری ها را از راه گوش به شنونده منتقل كند؛ 
پس لحن حماسی، لحنی كوبنده و استوار است و خوانندۀ شعر حماسی، به ویژه شاهنامۀ 
فردوسی، با توّجه به ویژگی های این گونه اشعار، باید لحن خود را متناسب با محتوای این 
اشعار كند؛ فضای عمومی این اشعار بیشتر جنگ ها و نبردهای پهلوانان با یكدیگر، با دشمنان 
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و با موجوداتی چون دیو و اژدها و كارهای شگفت انگیز و خارق العاده است.
در هنگام خواندن شعر حماسی باید:

1 آهنگ شعر را كه مساوی با »ت تن تن، ت تن تن، ت تن تن، ت تن« )فعولن فعولن 
فعولن فعل( است حفظ كند، مانند شعر زیر:

چو دید آن سهی قّد افراسیاب»به مغز پشنگ اندر آمد شتاب

وز او، سایه گسترده بر چند میلبــرو بازوی شــیر و هــم زور پیل

ــده تیــغ ــه كــردار بّرن چو دریا دل و، كف چو بارنده میغ«زبانــش ب
2 كشیدن آخرین هجای كلمۀ پایانی هر مصراع )ایجاد كشش آوایی(.

در بیت های زیر از فردوسی، آخرین بخش»شتاب« و »افراسیاب«، »آب« است؛ همچنین 
آخرین بخش»جای« و »رهنمای«، »آی« است كه خواننده باید به هنگام خواندن، آن را 

بیشتر از كلمه های هر مصراع بكشد؛
چو دید آن سهی قّد افراسیاب«»به مغز پشنگ اندر آمد شتاب 

ــد روزی ده رهنمای«»خداونـد نام و خداوند جای  خداون

3 آشكار ساختن درست و كامل تشدیدها در خوانش.
4 خواننده می تواند در حین خواندن متن های حماسی با استفاده از حركات دست و بدن 
و حتی حالت های صورت، آن را ادا كند به گونه ای كه مخاطب صحنه هایی را كه می شنود، 
بتواند تجّسم كند و با آن همسو شود؛ مانند كاری كه شاهنامه خوانان )نّقاالن( در گذشته در 

بسیاری از قهوه خانه ها هنگام نقل داستان های شاهنامه انجام می دادند.
٥ حماسه ها معموالً داستان های بلندی هستند كه به فراخور پیشرفت رویدادها، بر شمار 
شخصیت ها نیز افزوده می شود؛ لحن و آهنگ خوانش متن الزم است با تغییر شخصیت ها، 
هماهنگ شود. به همین سبب، این گونه متن های بلند، تنّوع لحنی هم دارند و انواع لحن را 
در خود جای می دهند؛ تعلیمی، غنایی، ستایشی، مدحی، وصفی، گفت وگویی و...، خواننده 
باید با توّجه به همۀ شرایط موجود در متن، به كار خود بپردازد و به این آهنگ های فرعی در 

فضای حماسه، توّجه داشته باشد.
لحن داستانیـ  روایی: داستان، قّصه و حكایت، تعریف كردن و بازگویی صمیمانۀ روایتی، 
با آهنگی نرم و مالیم است؛ به گونه ای كه شنونده یا از آن پند بگیرد و یا تحت تأثیر قرار 
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بگیرد. آغاز چنین لحنی از روزگاران گذشته در قصه خوانی ها معموالً با عبارت »یكی بود، یكی 
نبود، غیر از خدا هیچ كس نبود« همراه بود؛ قصه ها، داستان ها و حكایت ها با مفاهیمی چون 

آموزه های زندگی، پندها و اندرزها همراه بوده اند.
حكایت ها معموالً با عباراتی نظیر »آورده اند كه...«، »یكی را شنیدم...«، »روزی...«، »شنیدم...«، 

»نقل است كه...« آغاز می شود؛ مانند:
»شنیدم كه خروسی بود، جهان گردیده...« )وراوینی، 1380: 445(

)جامی، هفت اورنگ، لیلی و مجنون(شد پیش شبان، ز درد سوزان« »یـك روز به وقـت نیم روزان

)سعدی، 186:1376(شنیدم كه پروانه با شمع گفت« »شبی یاد دارم كه چشمم نخفت

به طور كلی به هنگام خواندن متون روایی  )قصه، داستان وحكایت( باید:
1 موضوع و محتوا و فضای كلّی متن را در نظر گرفت و لحن خاص را برگزید؛

2 آن را شبیه تعریف كردن یك واقعه یا حادثۀ پندآموز یا طنز خواند؛
3 سجع ها را رعایت كرد و تأكید كلمات را روی آنها گذاشت؛

4 اشعار داخل حكایات را با لحنی مناسب آن خواند؛
٥ عالئم نگارشی را دقیق، رعایت كرد تا تأثیر كالم بیشتر شود؛

6 مانند فردی كه از قضیه آگاه است، با آرامش و اطمینان آن را خواند؛
7 با سكون ها و سكوت های بهنگام، بر تأثیر كالم افزود؛

8 به گونه ای خواند كه شنونده، مشتاق و منتظر شنیدن بقیۀ ماجرا باشد؛
9 سرعت خواندن حكایات، كمتر از دیگر نوشته ها باشد؛

10 خواننده با نگاه های مناسب در حین خواندن به فهم مخاطبان، یاری رساند؛
11 در میان لحن روایی به تغییرهای مناسب آهنگ به تناسب شخصیت ها توّجه كرد؛

12 با رعایت دقیق فراز و فرودهای آوایی در لحن روایی، متناسب با جریان داستان، حالت 
كشش و انتظار را در شنونده برانگیزانیم و با ایجاد گسست های آوایی و وصل و درنگ های 

مناسب، او را به گوش دادن، ترغیب كنیم.
لحن گفت وگو )مناظره/ پرسش و پاسخ(: گفت وگوها انواع مختلفی دارند:

1 مناظره: گفت وگوی رویاروی، با هدف چیره شدن بر دیگری، با یكدیگر در بحث و 
گفت وگو یا پرسش و پاسخ سخن گفتن است. در این نوشته ها معموالً لحن پرسش كننده، 
تند و محكم، به دور از خردگرایی و همراه با فخر فروشی است؛ در حالی كه لحن پاسخ دهنده، 
همواره آرام و متین و توأم با خردورزی است؛ به بیان دیگر، پرسشگر كه فكر می كند بر حق 
است، سؤالی را از طرف مقابل می پرسد، اّما چنان پاسخی می شنود كه دیگر حرفی برای 
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گفتن نمی ماند، خوانندۀ چنین متنی می تواند همانند یك بازیگر، نقش آفرینی كند؛ یعنی در 
عین حال، دو لحن را با دو چهرۀ متفاوت بیان كند. گاه با این طرف و آن طرف رفتن، جایگاه 
و صدای خود را تغییر می دهد كه مفهوم را بهتر بتواند بیان كند. بهترین مناظره های ادبیات 

فارسی عبارت اند از: »مست و محتسب« از پروین اعتصامی، »فرهاد و خسرو« از نظامی.
كجایی؟  كز  گفتش  بار  آشــنایی»نخستین  ملــك  دار  از  بگفــت 

بگفـت انـده خرند و جان فروشـندبگفت آنجا به صنعت، در چه كوشند؟

نیست ادب  در  فروشی  جان  بگفت از عشقبازان، این عجب نیستبگفتا 

بگفت از دل تو می گویی، من از جانبگفت از دل شدی عاشق بدین سان؟

فزونستبگفتا عشق شیرین، بر تو چون است؟ شیرینم،  جان  از  بگفت 

مهتاب؟ بینی چو  هر شبش  بگفت آری چو خواب آید، كجا خواب؟بگفتا 

بگفت آنگه كه باشم، خفته در خاك«بگفتا دل ز مهرش كی كنی پاك؟
)244:1382(

در خواندن چنین متن هایی باید به نكته های زیر توّجه كرد:
1 به كشش های آوایی و جمالت پرسشی توّجه شود؛

2 به فروكاستن های لحن پاسخ گوینده توّجه شود؛
3 حّس غرور و خودخواهی در جمالت پرسشگر حفظ شود؛

4 حّس گفتن جمالت عاقالنه و حكیمانه در جمالت پاسخ گو، در نظر گرفته شود؛
٥ استفاده از دست و صورت و حركات بدن در تفهیم موضوع، بسیار مفید و مناسب است.

2 رجزخوانی: كه هر دو نفر به شرح دالوری ها و نژاد و افتخارات خود با لحنی حماسی 
می پردازند؛ مانند: رستم و اسفندیار یا رستم و اشكبوس در شاهنامۀ فردوسی.

3 عادی: گفت وگوهای عادی، می تواند به دسته های مختلفی تقسیم شود. این گفت وگوها 
با توّجه به فضای داستان ها و عواطف موجود در آنها، شكل و لحن خاص خود را می یابند؛ 

مانند: گفت وگوی رستم با سهراب پس از زخمی شدن.
در هنگام خواندن گفت وگوها باید:

1 لحن دو طرف گفت وگو را با توّجه به شخصیت آنها در نظر گرفت؛
2 اگر گفت وگو، دارای راوی باشد، لحن راوی را نیز باید به دیگر لحن ها افزود؛
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3 رعایت عواطف و احساسات دو طرف مكالمه، كار را برای شنونده، جّذاب می كند؛
4 هم حس شدن و گرفتن حالت دو طرف به خود، باعث تمایز گفته ها می شود؛

٥ تغییر مناسب لحن گفتار به تناسب موقعیت شغلی و اجتماعی افراد و حاالت آنها، مورد 
توّجه باشد.

حكایت،  قالب  در  بیشتر  و  بوده  رایج  فارسی  نثر  و  نظم  در  قدیم  از  طنز  طنز:  لحن 
خودنمایی كرده است. طنزها معموالً در پایان به نتیجه می رسند و خواننده را تحت تأثیر قرار 

می دهند و می خندانند. برخی نیز از همان ابتدا كار خود را شروع می كنند؛ مانند:
»ننه! ـ هان ـ این زمین رو چی یه؟ ـ روی شاخ گاو ـ گاو رو چی یه؟ ـ روی ماهی ـ ماهی 

رو چی یه؟ـ روی آب ـ آب رو چی یه؟
ـ وای وای! الهی روده ت ببره، چقدر حرف می زنی! حوصلم سر رفت...« )دهخدا(

در طنزها معموالً جمالت پایانی باید بیشترین تأثیر را بر روی خواننده بگذارند و خواننده 
از طریق آن بتواند لبخند را بر روی لبان مخاطب بنشاند.

لحن میهنی/ وطنیه: سرودۀ وطنیه كه به آن»مام وطن یا میهنی« نیز می گویند، شعری 
است كه در وصف میهن، سروده می شود و شاعر در آن می كوشد تا با تحریك احساسات 
از كشور خود  و محافظت  پاسداری  به  را  آنان  و وطن دوستانۀ مخاطبان خود،  ملّی گرایانه 
از میهن  با شور و حرارتی وصف نشدنی، مردم را به دفاع  این گونه اشعار،  برانگیزاند. شاعر 
خود فرا می خواند و در این كار، وطن را به مادر، مانند می كند؛ مادری كه هركس برای دفاع 
و حمایت از او باید به پا خیزد و از خود غیرت نشان دهد. یا به حال او می گرید، یا درس 

وطن خواهی را تعلیم می دهد.
مانند شعر زیر از »ایرج میرزا«:

ماست میهن  به جای  ما  نگهبانیــموطن  را  میهــن خــوش 

درس»حب الوطن« همی خوانیمشــكر داریــم كــز طفولیــت

ایمانیــمچون كه حب الوطن ز ایمان است اهــل  ز  یقینــاً  مــا 

جـان و دل، رایـگان بیفشـانیمگـر رسـد دشـمنی بـرای وطن
لحن ستایشی: ستایش مخصوص خداوند است و شاعر یا نویسنده در آن خداوند را به 
خاطر آفرینش بی همتا، قدرت بی نظیر و الطاف فراوانش می ستاید. در این هنگام خواننده 
نیز باید خود را موجودی از آفریده های او بداند كه تسلیم او و شاكر بخشش ها و آفرینش 
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اوست، مانند مثال های زیر:
ــاك را ــن پ ــان آفری ــن ج آن كه جان بخشید و ایمان خاك راآفری

بی ستون كرد و زمینش جای كردآسمان چون خیمه ای بر پای كرد
)عطار، 1:1377(

كوچك تر  با  آن،  طریق  از  شاعر  كه  است  انسان  دربارۀ  نوشته ای  مدح،  مدحی:  لحن 
دانستن خود در مقابل ممدوح به بیان مطلبی می پردازد. مدح ها نیز به پیروی از ستایش ها 
شكل گرفته اند و در آنها همان حاالت باید رعایت شود؛ اما با ستایش اختالف دارد، زیرا در 
ستایش شاعر یا نویسنده، آزادانه تر می تواند حرف خود را بزند، اما در مدح ها، به ویژه مدح 

حاكمان، این كار امكان پذیر نیست. مدح را می توان به چند دسته تقسیم كرد:
از  را  امامان  كه در آن شاعر خود  پیامبر  و  بزرگان دینی و مذهبی چون  مدح 
مریدان آنها می داند و زندگی اش را وابسته به وجود و اعتقاد به آنها می داند تا جایی كه 
حاضر است جان فدایشان كند. گفته های آنان را بسیار با اهمیت می داند، در این مورد شاعر 
ممدوح را فردی فرا انسانی می داند و چهره و قامتش را در دنیا زیباترین می پندارد، كارها 

و اعمالش را نیز كارهایی خارق العاده می شمارد و به بیان معجزات و كرامات او می پردازد:
پاكشمحمد كافرینش هست خاكش برجان  آفرین  هزاران 

آفرینــشچراغ افروز چشم اهل بینش كارگاه  طــراز 

را بال  سپهساالر و سرخیل انبیا راسر و سرهنگ میدان 

ــیریاحین بخش باد صبحگاهی ــج اله ــزن گن ــد مخ كلی
)نظامی، 129:1382(

لحن تعلیمی )اندرزی(: این لحن كه به لحن اندرزی نیز موسوم است، تالش می كند با 
گویشی آرام و آهسته، در دل شنونده نفوذ كند و نكات مهم خوب زیستن را به مخاطب خود 
القا كند. در ایران این گونه نوشته بیشتر برای پند و اندرز به كار می رود. نویسندۀ این گونه 
متون، خود را به جای انسانی آگاه می گذارد و از زبان او كه بیشتر شبیه پدران یا معلمان 
دلسوز است، با مخاطب خود سخن می گوید، به همین دلیل لحن متن های تعلیمی، لحنی 
پدرانه است و خواننده نیز باید هنگام خواندن، خود را پدر یا معلمی فرض كند كه می خواهد 
نكاتی را به فرزندان یا دانش آموزانشان بگوید. در این گونه اشعار نیز ممكن است با لحن های 
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گوناگون مواجه شویم. به این اشعار توجه كنید:
پـاك خداونـد  آفریـدت  پس ای بنده! افتادگی كن چو خاكزخـاك 

ز خـاك آفریدنـت، آتـش مبـاشحریص و جهان سوز و سركش مباش
)سعدی، 189:1376(

انسانی روحانی خطاب به  اندكی حالت تحكمی دارد؛ یعنی  ابیات لحنی واعظانه و  این 
دیگران آنها را با جمالت امری به پرهیز از كارهای زشت )نهی از منكر( و انجام كارهای نیك 
)امر به معروف( سفارش می كند. در این گونه اشعار، لحن گوینده بسیار محكم و كوبنده است 
و خواننده چنان با شور و حرارت سخن می گوید كه گویا از عاقبت انسان خطاكار كاماًل آگاه 

است و دلش به حال او می سوزد.
لحن مناجات گونه: مناجات به معنی راز و نیاز گفتن و نیایش با خداوند است. انسان 
در این زمان خود را بسیار كوچك فرض كرده، آنچه را كه در حضور دیگران نمی تواند بیان 
كند، با آه و زاری یا شكر و سپاس بیان می كند. در این گونه اشعار، شاعر چیزهای معنوی از 
خدای خود طلب می كند و از او می خواهد كه عاقبت به خیرش كند. لحن مناجات آكنده از 

عاطفه و احساس و بیانگر حالت فروتنی و خاكساری و تواضع بنده است.
جود به  كن  نظر  كه جرم آمد از بندگان در وجودخداوندگارا 

ــدۀ خاكســار ــد از بن ــاه آی ــدگارگن ــو خداون ــد عف ــه امی ب

به انعام و لطف تو خو كرده ایمكریمـا! بـه رزق تـو پرورده ایم

نگـردد ز دنبـال بخشـنده بازگدا چون كرم بیند و لطف و ناز

به عقبی همین چشم داریم نیزچو ما را به دنیا تو كردی عزیز

عزیز تــو خــواری نبیند زكسعزیزی و خواری تو بخشی و بس

بـه ذل گنـه، شرمسـارم مكنخدایا به عزت كه خوارم مكن
)بوستان سعدی، 19:1382(

هنگام خواندن نیایش ها و مناجات ها باید:
1 حس و حال عمومی حاكم بر فضای نیایش، حفظ شود.

2 حالت خشوع و خضوع در آهنگ كالم رعایت گردد.
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3 لحن مالیم و متین كه بیانگر ادب در پیشگاه خدای رحمان است، حفظ گردد.
4 به كشش های زیر و بمی حروف و صداها برای تأثیرگذاری بیشتر توجه گردد.

لحن توصیفی: توصیف یعنی وصف كردن و بیان جزئیات و ویژگی ها یا آوردن صفات 
و قیدهای حالت پیاپی برای چیزهایی كه قرار است برای شنونده، بازگو كنیم. این صفت ها 

می توانند یا به ظاهر افراد و اشیا بپردازند یا به حاالت مختلف رفتاری یا حركات او مانند:
و اندر آن آینه صد گونه تماشا می كرددیدمش خرم و خندان، قدح باده به دست

)حافظ، 193:1382(
در توصیف، نویسنده چیزی را كه می بیند، با شور و حال فراوان و با استفاده از آرایه هایی 
چون تشبیه و تشخیص به زبان می آورد. در تشبیه، نویسنده با تخیل خود می  كوشد میان 
چند چیز شباهتی ایجاد كند و با این كار شنونده را به شگفتی وا دارد؛ مثاًل در بیت های زیر 
منوچهری دامغانی با تشبیه كردن قطرۀ باران به اشك عروس و تشبیه برگ گل به صورت او، 

هنر خود را به نمایش گذاشته است:
گل سرخ به  برافتد  كه  باران  قطرۀ  چون اشك عروسی است برافتاده به رخسارآن 

به اشیا  از جان بخشیدن  نویسندگان در توصیف كردن، استفاده  روش دیگر شاعران و 
)تشخیص( است. در این هنگام نویسنده همه چیز را زنده و مانند انسان می بیند و كارها، 

گفته ها و حركات انسانی به آنها می بخشد.
شعر زیر از ملك الشعرای بهار سرشار از جان بخشی به كوه دماوند است:

ای گنبـد گیتـی ای دماونـدای دیـو سـپید پـای در بند

ز آهن به میان یكی كمربنداز سیم به سر یكی ُكله خود

دل بندتا چشـم بشـر نبیندت روی چهر  ابر،  به  بنهفته 

سرد و سیه و خموش و آوند ...چون گشت زمین ز جور گردون

ای كوه نی ام ز گفته خرسندنی نی، تو نه مشت روزگاری

ــی ــردۀ زمین ــب فس ــو قل از درد ورم نموده یك چند ...ت
توصیف معموالً برای انسان ها، اشیا، طبیعت و عناصر آن چون درخت و سبزه و گل، دریا 

و كوه و جنگل است.
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در خواندن چنین متن هایی باید به نكات زیر توجه داشت:
1 لحن توصیف می تواند در كنار دیگر لحن ها كامل شود؛ یعنی توصیف چیزی مثبت یا 

با شكوه با توصیف زشتی ها و پلیدی ها متفاوت است.
2 در لحن توصیفی آهنگ كالم، معموالً نرم است و آرامش خاصی دارد.

3 هنگام خواندن، دقت نظر و عنصر تخیل، نقشی مهم دارند.
4 این لحن از نظر فضای كلی آهنگ سخن، به لحن روایی نزدیك است. )مبانی خواندن 

در زبان فارسی، 1391(.
گونه های خواندن

1 روش بلندخوانی: بلندخوانی در شروع خواندن روشی مؤثّر است؛ زیرا در آن از دو 
فرایند ادراكی یعنی تمیز شنیداری و تمیز بصری استفاده می شود. اّما در دورۀ متوسطه با 
توّجه به آموزش های دورۀ ابتدایی و ویژگی های شناختی دانش آموزان بهتر است از شیوه های 

مختلف صامت خوانی استفاده شود. این روش برای تندخوانی و مطالعۀ صحیح مفید است.
2 روش صامت خوانی: روش هایی كه در زیر می آید بیشتر مبتنی بر صامت خوانی اند:

دقیق خوانی: در این نوع خواندن دانش آموز به درك كامل متن خواندنی و نگهداری آن 
به طور منظم در حافظه می رسد. او به افكار اصلی نویسنده پی می برد. به ارتباط بین مطالب 
می پردازد، خالصۀ متن را بیان می كند و از آن نتیجه گیری می كند. معلّم برای سنجش این 
نوع خواندن صامت می تواند سؤاالتی از متن بپرسدكه مفاهیم متن را مورد سنجش قرار دهد.

و  كنجكاوی  حّس  تحریك  عمیق تر،  درك  خواندن  نوع  این  هدف  تجّسمی:  خواندن 
مشاركت فّعاالنه در مطالعه است. برای رسیدن به اهداف مذكور الزم است قبل از مطالعه، 
سؤاالتی از بین متن انتخاب شود تا از این طریق ذهن دانش آموز به هنگام مطالعه، به سمت 

یافتن پاسخ ها هدایت شود.
دربارۀ  مطالعه كرده، سپس  را  دانش آموزان متن درس  این روش  در  انتقادی:  خواندن 
گفت وگو  و  بحث  درس  قالب  و  شاعر  یا  نویسنده  سبك  و  نوشته  نوع  و  متن  ویژگی های 

می كنند و در پایان، نظر نهایی خود را نسبت به متن خوانده شده ارائه می دهند.
و  مطالب  قضاوت  و  ارزش گذاری  مطالب،  تحلیل  و  تجزیه  به  دانش آموز  روش،  این  در 

برقراری ارتباط بین جوانب مختلف مطالب می پردازد.
حّس  پرورش  برای  مؤثّری  روش  زیبایی ها،  درك  برای  خواندن  التذاذی:  خواندن 
یافتن  دنبال  به  بیشتر  دانش آموز  است  بهتر  است.  ادبی  ذوق  تقویت  و  زیبایی شناسی 
زیبایی های موجود در نثر و شعر باشد؛ مانند: یافتن آرایه های ادبی مثل تشبیه، ضرب المثل، 

وزن و قافیه، موسیقی موجود در شعر و... .
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با توّجه به اینكه یكی از اهداف آموزش زبان و ادبیات فارسی تلطیف عواطف و التذاذ ادبی 
است، در متون هنری و ادبی مانند اشعار برتر و متن های تأثیرگذار داستانی و ادبی به این 
نوع خواندن تأكید می شود. معلّم می تواند به تناسب سرفصل ها و عناوین دروس، قطعات 
زیبایی به نظم و نثر را انتخاب كرده و در كالس با لحن و آهنگی مناسب بخواند. در این نوع 

خواندن، باید متونی ارائه شود كه التذاذ و پرورش ذوق ادبی در آنها عملی شود.

ب( بررسی ساختار بخش نگارش
درس های مربوط به این حوزه شامل: متن درس، تصویر، كارگاه نوشتن، حكایت نگاری، 

مثل نویسی و شعرگردانی هستند.

1 متن درس:
اولین بخش هر درس، محتوای آموزشی آن است كه به صورت نظام مند، دانش آموزان 
را با ساختار و اجزای  نوشته آشنا می كند و چگونه نوشتن را با روش های مختلف به آنها 
آموزش می دهد. توضیح بیشتر دربارۀ اهداف و محتوای متن درس، در بخش دوم كتاب در 

بررسی درس ها ارائه می شود.
2 کارگاه نوشتن:

تمرین های كارگاه نوشتن با نظمی علمی، منطقی و آموزشی به دنبال هم آمده اند. در 
این بخش سه تمرین طراحی شده است. شمارۀ یك با هدف تقویت توانایی تشخیص، شمارۀ 
دو با هدف پرورش توانایی نوشتن و تولید دانش آموزان و شمارۀ سه با هدف تقویت توانایی 

بررسی متن، تحلیل و نقدنویسی، طّراحی شده است.
تمرین اول: نخستین تمرین نگارشی درحوزۀ بازشناسی قرار می گیرد و پاسخ این بخش، 
با  دانش آموزان  و  است  درس  متن  به  مربوط  و  یكسان  تقریباً  )پاسخ ها  همگراست.  اغلب 
فهم مطالب درس پاسخ آن را خواهند داد.( این پرسش میزان تشخیص و توّجه و دریافت 
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دانش آموزان را نسبت به آموزه های متن درس، ارزشیابی خواهد كرد.
تمرین دوم: تمرین نگارشی دوم در حوزۀ آفرینش قرار می گیرد و هدف از این بخش، 
پرورش توانایی نوشتن و تولید دانش آموزان است، این فعالیت واگراست. البته، سنجه، معیار 
و موضوع نوشتن در هر درس، بر بنیاد آموزه های همان درس استوار است. تمرین نخست، 
تولید  آفرینش،  توانایی  با هدف پرورش  فعالیت دوم  بازشناسی و تشخیص و  تقویت  برای 

نوشتن و انشای دانش آموزان طراحی شده است.
تمرین سوم: تمرین سوم در قلمرو داوری، نقد و تحلیل قرار می گیرد. در این تمرین 
دانش آموزان از هم می آموزند، به هم می آموزانند و به دلیل داشتن زبان مشترك و احساسات 
نقد  و  بررسی  و منتقل سازند. مبنای  تفهیم  یكدیگر  به  را  بهتر می توانند مفاهیم  نزدیك، 
نوشته ها همان سنجه هایی است كه در تمرین هر درس، ذكر شده است. در این فعالیت، 
دانش آموزان نخست یاد می گیرند كه بادّقت به خوانش نوشته های هم كالسی خود گوش 
بدهند )تربیت سواد شنیداری و افزایش درك شنیداری(، سپس بر بنیاد حافظۀ كوتاه مدت 

خود و البته یادداشت برداری، نقد و نظر خود را مكتوب می كنند.
اهداف کارگاه نوشتن عبارت است از:

 پرورش تفكر انتقادی؛
 تقویت توانایی بازشناسی )تشخیص( متون؛

 پرورش توانایی آفرینش نوشتاری، نوشتن و تولید؛
 افزایش توانایی بررسی متن، تحلیل و نقدنویسی؛

 تقویت توانایی اظهارنظر دربارۀ افكار و اندیشه های بیان شده در نوشتۀ دیگران؛
و درست  گفتن  برای درست سخن  قواعد دستوری  كاربرد صحیح  در  مهارت   كسب 

نوشتن به زبان فارسی معیار؛
 پرورش توانایی نقد، تحلیل و كاربست هر یك از آموزه های درس در نوشتۀ دیگران؛

 كسب مهارت در كاربرد صحیح كلمات در مناسبات اجتماعی و مكاتبات؛
 تقویت مهارت در كاربرد صحیح كلمات، تركیبات و اصطالحات هر پایه؛

 كسب مهارت و توانایی استفاده از زبان معیار؛
 كسب مهارت در بیان افكار و اندیشه ها به صورت نقد و ارزیابی آثار؛

 توانایی فرضیه سازی، استدالل و نتیجه گیری دربارۀ محتوا و پیام متن.
3 حكایت نگاری:

در حكایت نگاری، تأكید بر بازنویسی به زبان ساده و ساده نویسی است. بخش حكایت نگاری 
با هدف بارورسازی ذهن و زبان، آشنایی با متون و حكایات كهن، پرورش حافظه و تقویت 
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توان خوب سخن گفتن و زیبا نوشتن در كتاب گنجانده شده است. بازنویسی یكی از روش های 
دست ورزی برای كسب مهارت های نوشتاری است. همچنین به عنوان پل ارتباطی، موجب 
حفظ و گسترش بن مایه های حكمت و فرهنگ می گردد. در حكایت نگاری باید مجالی ایجاد 
كرد تا دانش آموزان، آزادانه، با اندیشیدن و مشورت كردن در فضایی پر از نشاط و آرامش 

به نوشتن بپردازند.
اهداف حكایت نگاری عبارت است از: 

 گسترش نوشته از راه ساده نویسی؛
 تقویت سواد ادراكی دانش آموزان و درك و فهم مناسب متون كهن؛

 تقویت شناخت ساختار زبان فارسی معیار و به كارگیری صحیح آن در حكایت نگاری 
به زبان ساده؛

 ایجاد فرصت برای ساده نویسی از طریق حكایت ها؛
 كسب مهارت در نوشتن از طریق دست ورزی در بازنویسی حكایت ها؛

 آشنایی با مضامین حكایات كهن فارسی.
اهداف کارگاه نوشتن عبارت است از: 

 تقویت توانایی بازشناسی )تشخیص( متون؛
 پرورش توانایی آفرینش نوشتاری، نوشتن و تولید؛
 افزایش توانایی بررسی متن، تحلیل و نقدنویسی؛

 تقویت توانایی اظهار نظر دربارۀ افكار و اندیشه های بیان شده در نوشته دیگران؛
و درست  گفتن  برای درست سخن  قواعد دستوری  كاربرد صحیح  در  مهارت  كسب   

نوشتن به زبان فارسی معیار؛
 پرورش توانایی نقد و تحلیل و كاربست هر یك از آموزه های درس در نوشته دیگران؛

 كسب مهارت در كاربرد صحیح كلمات در مناسبات اجتماعی و مكاتبات؛
 تقویت مهارت در كاربرد صحیح كلمات، تركیبات، اصطالحات هر پایه؛

 كسب مهارت و توانایی استفاده از زبان معیار؛
 كسب مهارت در بیان افكار و اندیشه ها به صورت نقد و ارزیابی آثار؛

 توانایی فرضیه سازی، استدالل و نتیجه گیری دربارۀ محتوا و پیام متن.
4 مثل نویسی:

مورد  نوشته،  اصل  برگ  و  شاخ  بر  افزودن  و  گسترش دادن  و  بازآفرینی  َمَثل نویسی،  در 
تأكید است و هدف از این بخش بهره گیری از تخیل، فضاسازی و تولید مضمونی نو بر پایۀ 

ضرب المثل ها است.
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ضرب المثل ها در افزایش توان سخنوری و قدرت نویسندگی، كارمایه و نیروی شگرفی 
دارند. اگر در ساخت برونی و ظاهر، كوته نوشته و عبارتی بیش نیستند اما سرشار از معنا 
هستند و جهانی در پس خود دارند. به دلیل همین دو ویژگی، بهره گیری از ضرب المثل ها 

را شگردی بسیار كارا و اثربخش در پویاسازی ذهن و زبان می دانیم.
ریشۀ تاریخی و داستانی برخی از ضرب المثل ها در دسترس است، اما هدف از این بخش، پژوهش 
دربارۀ ریشۀ تاریخی ضرب المثل ها نیست، بلكه هدف این است كه هر دانش آموز از دریچۀ چشم 

خود به موضوع نگاه كند و به بازآفرینی مثل و بازسازی واقعه و فضا و رویداد آن بپردازد. 
اهداف مثل نویسی عبارت است از:

 گسترش نوشته از راه بازآفرینی؛
 آشنایی با نمونه هایی از ضرب المثل ها و آموزه های حكمی آنها؛

 بهره گیری از ظرفیت معنایی و تصویری مثل ها، برای بهتر نوشتن؛
 كسب مهارت در برقراری ارتباط صحیح بین متون ادبی و موضوعات اجتماعی و سبك 

زندگی؛
 كسب مهارت در نوشتن از طریق به كارگیری قدرت بازآفرینی مثل ها؛

 تقویت ذهنی و زبانی از طریق مثل ها.
٥ شعرگردانی:

شعرگردانی، یعنی درك گستردگی ظرفیت های شعر و پیوند آن با نوشتن. الزمۀ خوب 
نوشتن در این بخش، دّقت در ویژگی های زبان شعر و درك زیبایی اشعار است. در این بخش 
برداشت دانش آموز از محتوای شعر مبنای تراوش ذهن او در نگارش می گردد و فرصتی برای 

ابراز خالقیت ایجاد می شود.
اهداف شعرگردانی عبارت است از:

 فراهم نمودن فرصت تفكر؛
 شكل گیرِی نظام ِذهنِی منطِق زباِن نوشتار )تثبیت در ذهن نویسندۀ متن(؛

 توانایی درك گستردگی ظرفیت های شعر؛
 توانایی درك زیبایی اشعار؛

 شناخت دقیق ویژگی های زبان شعر؛
 پرورش توانایی نوشتن و رشد خالقیت ذهن؛

 كمك به درك بهتر متن؛
 برقراری ارتباط ساده تر با محتوا )متن(؛

 فراهم كردن فرصت برای دست ورزی بیشتر فراگیران در قلمرو نوشتن.
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روش هاي یاددهيـ  یادگیري

الف( بخش فارسي
این برنامه برای آموزش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی، تفّكر، گسترش گنجینۀ لغات، 
شناخت بهتر اطراف و ایجاد ذوق ادبی در دانش آموزان روش های زیر را مؤثّر می داند. الزم 
به توضیح است كه روش های زیر جنبۀ توصیه ای و پیشنهادی دارد و مدارس و معلّمان 
نیز  برنامه  با  متناسب  فّعالیت  های  و  از دیگر روش ها  آموزشی می توانند  و دست اندركاران 

استفاده كنند:

1 روش پرسش و پاسخ: همان طور كه از نام این روش برمی آید، در این روش معلّم 
پرسش های مناسبی را تهیه و تدارك می بیند و آنها را به گونه ای در كالس به كار می گیرد 
كه دانش آموزان به سمت اهداف برنامه و درس، هدایت شوند. در این روش، معلّم می تواند 
پرسش هایی فی البداهه نیز برای تكمیل یادگیری طرح كند. نكتۀ مهم این است كه مدیریت 

و هدایت دانش آموزان و تنظیم زمان برای پاسخ به پرسش باید مورد توّجه باشد.
این روش مهارت های گوش دادن، گفتن، نقد و تحلیل و حافظۀ شنیداری و قدرت بیان 
را تقویت می كند چنانچه از نتایج بحث ها هم گزارشی تهیه شود، به تقویت چهار مهارت 

زبانی خواهد انجامید.

2 روش بحث گروهی: در صورتی كه پرسش و پاسخ از حالت دو طرفه بین معلّم و 
دانش آموز یا دانش آموز و دانش آموز درآید و معلّم موضوع مشّخصی را در كالس طرح كند 
تا دانش آموزان دربارۀ آن با هم مشورت و اندیشه كنند؛ روش بحث گروهی به كار گرفته 

خواهد شد. این روش از جمله روش های فّعال و مشاركتی در امر آموزش به شمار می رود.
بنابراین، دانش آموزان در گروه های مختلف طبقه بندی می  شوند و با هدایت معلّم به بحث 
و گفت وگو می پردازند. اهّمیت این روش با توّجه به ماهیت زبان و ادبیات فارسی زمانی روشن 
می شود كه نمایندگان هر گروه نظر خود را بیان كنند و ضمن گوش دادن به اظهارات دیگر 
گروه ها، به نقد و تحلیل نیز تسلّط یابند. گروه بندی مناسب، كنترل زمان، هدایت و رهبری 

گروه ها، طرح موضوعات مناسب و... از جمله شرایط اساسی برای به كارگیری این روش است.

به گونه ای سازماندهی  از دروس  برخی  ایفای نقش، قّصه گویی و نمایش خاّلق:   3
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به  محسوس  و  عینی  به صورت  را  نظر  مورد  مفاهیم  می توان  معلّم  هدایت  با  كه  شده اند 
نمایش گذاشت.

می تواند  شود،  توأم  كالس  در  ارزشیابی  و  تبادل نظر  و  بحث  با  چنانچه  روش ها  این 
عالی ترین اهداف آموزش زبان و ادب فارسی را محّقق كند. بخشی از این اهداف عبارت اند 
از: ایجاد برقراری ارتباط انسانی و عاطفی، نظم بخشی به افكار و گفتار، پرورش قّوۀ تفكر، 

استنتاج، رشد و شكوفایی خاّلقیت و استعدادهای زبانی و ادبی.

4 روش گردش علمی و مشاهده: در این روش معلّم برای آشنایی بیشتر دانش آموزان 
به مشاهده  نزدیك  از  تا  از كالس می برد  بیرون  به  را  آنها  زبانی،  و  ادبی  و  تاریخی  آثار  با 
بپردازند. دانش آموزان با توضیح و توصیف دیده ها و شنیده های خود به صورت گفتاری و 
نوشتاری به پرورش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی خود نایل می شوند. می توان از آنها 
خواست تا گزارش تهیه كنند، یادداشت برداری نمایند، اّطالعات به دست آمده را طبقه بندی 
كنند و زیبایی های مشاهده شده را وصف نمایند و یا آنها را به تصویر بكشند تا بدین ترتیب 

به پاره ای از مهارت های نگارشی تسلّط پیدا كنند.

٥ روش تفّكر استقرایی: از آنجا كه تفكر پیوندی ناگسستنی با هر یك از مهارت های 
پیچیده،  به  آسان  از  متوالی،  روندی  تفكر در  استقرایی هم  و در روش  دارد  ادبی  و  زبانی 
سازماندهی می شود، لذا استفاده از این روش می تواند فرایند یادگیری مؤثّری را تا حصول 
و  جمع آوری  را  اّطالعاتی  دانش آموزان  تفكر،  جریان  در  كند.  ایجاد  دانش آموز  در  نتیجه 
طبقه بندی می كنند و به تفسیر و كشف ارتباط بین یافته های خود می پردازند. از این روش 

می توان در آموزش نكات امالیی، انشایی و دستور زبان استفاده كرد.

6 روش بدیعه پردازی: با توّجه به اینكه زبان و ادبیات فارسی ماهیتاً با خلق و آفرینش 
و تولید اندیشه های بدیع ارتباطی نزدیك و تنگاتنگ دارد، از این روش می توان برای آموزش 
انشا و نگارش خاّلق استفاده كرد. بر اساس این روش دانش آموزان با صحبت كردن و بحث 
دربارۀ موضوع انشا، قیاس كردن، بیان احساسات خود و... به تفكر خاّلق و پرورش عواطف 

دست می یابند.

7 روش حّل مسئله: در این روش، مسئله ای مطرح می شود كه می تواند از گرفتاری 
قهرمان قّصه آغاز شود. دانش آموزان به توصیف و تبیین مسئله پرداخته، راه حّل یا راه حلّ هایی 
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برای آن پیدا می كنند. پس از بحث و گفت وگو، معلّم نظر خود را دربارۀ حّل مشكل قهرمان 
داستان ارائه می دهد. دانش آموزان به بررسی علّت وقوع حوادث در قّصه ها می پردازند، ارتباط 
علّت و معلولی وقایع را كشف می كنند. ایده ها و نظرهای مختلف را به یكدیگر مربوط و با 
هم مقایسه می كنند و نتایج داستان ها را پیش گویی می كنند. مطالب ذكر شده می تواند در 

دو گونۀ بیانی، یعنی گفتاری و نوشتاری، مطرح شود.

8 روش واحدکار )پروژه(: از این روش می توان برای آموزش انشا و فّعالیت های خارج 
از كالس استفاده كرد؛ بدین ترتیب كه شاگردان بر اساس موضوعات تعیین شده، به صورت 
تهیه  از كالس می روند، گزارشی  اّطالعات در خارج  به دنبال جمع آوری  یا فردی  گروهی 
كرده، سپس این گزارش را در كالس ارائه می كنند. موضوعاتی از قبیل سرگذشت شاعران، 
نویسندگان، شخصیت های علمی، اجتماعی و مذهبی، می تواند برای استفاده از این روش 
مورد نظر باشد. این روش برای تقویت حّس پژوهش و تقویت مهارت های جست وجوگری 

مؤثّر است.

9 روش کارایی گروه: دانش آموزان را به گروه هایی تقسیم می كنند و هر یك از اعضای 
گروه تكلیف مشّخص شده را به طور انفرادی می خواند، بعد به سؤال های آزمون كه در اختیار 
او قرار می دهند، پاسخ می دهد و سپس در گروه نیز دربارۀ پاسخ های خود گفت وگو كرده، 
دالیل انتخاب یا رد آن را ارزیابی می كنند. در مرحلۀ بعد، كلید سؤال ها در اختیار دانش آموز 
قرار می گیرد و اعضای گروه درك عمیقی از بهترین پاسخ به دست می آورند، سپس اعضای 
گروه پاسخ های فردی و گروهی را نمره گذاری كرده، نمرۀ مؤثّر بودن یادگیری را محاسبه 
می كنند. از این روش در كالس های فارسی و در تدریس حوزه های مختلف از قبیل متن 

درس ها، انجام تمرین ها، امال و انشا، دستور و آرایه ها می توان بهره گرفت.

از  را می دهد كه مقدار زیادی  امكان  این  این طرح،  10 روش تدریس اعضای گروه: 
موضوع درس طی یك دورۀ زمانی كوتاه با مطالعۀ گروه، تحت پوشش قرار گیرد. در انتخاب 
متن مورد تدریس باید در نظر داشت كه متن به بخش های مستقل از یكدیگر قابل تقسیم 

باشد. بخش ها نیز از نظر حجم و دشواری باید تقریباً برابر باشند.
دانش آموز یك بخش از موضوع تعیین شده را مطالعه می كند و سپس با همتاهای خود كه 
مسئول بخش مشتركی اند دور هم جمع می شوند و برای رفع اشكال های خود تبادل نظر 
می كنند. سپس به گروه خود برمی گردند و به ترتیب از اّول بخش تا آخر بخش به نوبت 
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تدریس می كنند.
طرح تدریس اعضای گروه بر دو اصل استوار است. اّول آنكه هر یك از شركت كنندگان 
قسمت متفاوتی از موضوع درسی را كه قرار است همه یاد بگیرند، می خواند و دوم اینكه هر 
فراگیرنده می تواند به اعضای تیمش درس بدهد؛ بنابراین، هر عضو هم به عنوان معلّم و هم 

شاگرد عمل می كند.
زمانی كه فراگیرندگان می فهمند كارایی گروه مستلزم آن است كه هر فرد یك بخش 
از موضوع را فراگیرد و سپس آن را به دیگران درس دهد، برانگیخته می شوند تا با مطالعۀ 
بخش تعیین شده و آمادگی كامل برای جلسۀ كار تیمی به تیم خود كمك كنند. همچنین 
به آن عضو از تیم كه درس می دهد كمك می كنند تا حّد امكان موّفق باشد. با این روش، 

گروه می تواند یادگیری اش را به حّداكثر برساند.
طرح تدریس اعضای گروه این امكان را می دهد كه مقدار زیادی از موضوع درسی طی یك 
دورۀ كوتاه زمانی با مطالعه تیم تحت پوشش قرار گیرد. تقسیم موضوع، به خصوص زمانی 

مناسب است كه هدف آموزشی، مطالعۀ اجمالی نه عمیق یك قلمرو وسیع باشد.
در انتخاب متن مورد استفاده باید به چند نكته توّجه كرد؛ از آن جمله:

 متن باید قابل تقسیم به تعداد بخش های هماهنگ با تعداد فراگیرندگان در هر تیم 
)معموالً سه تا پنچ نفر( باشد.

 این بخش ها تقریباً باید از نظر طول برابر و از نظر دشواری قابل مقایسه باشند.
 هر یك از بخش ها مستقل از بخش های دیگر قابل فهم باشد. این مورد مهم است؛ چون 
هر فراگیرنده فقط یك قسمت را مطالعه می كند و باید بتواند آن بخش را مستقل از اّطالعات 

موجود در بخش های دیگر درك كند.
 البّته درهر تكلیفی، مطلب باید به اندازۀ كافی مشكل باشد تا فراگیرندگان را به چالش  

بطلبد ولی نه آن قدر مشكل كه آنان را مغلوب كند.

اجرای طرح:
این مرحله هر  در  تعیین می شود.  فراگیرنده  آمادگی هر  برای  از موضوع  1 یك بخش 
فراگیرنده فقط بخش تعیین شدۀ خویش را دریافت می كند. باید اطمینان یافت كه فراگیرندگان 
حقیقتاً مطلب را از یكدیگر یاد بگیرند و نه از مطالعۀ تمام بخش ها )میزان یادگیری دانش آموزان 

توسط آزمونی كه تمام بخش ها را در بر می گیرد، سنجیده می شود(.
2 فراگیرنده قبل از تدریس با همتاهای خود كه مسئول بخش مشتركی اند دور هم جمع 
می شوند و برای رفع اشكاالت خود و بهبود روش ارائه، تبادل نظر می كنند. )فراگیرندگان می توانند 
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از ابتدا در جمع همتاهای خود بنشینند و رفع اشكال كنند، آن گاه به تیم خود برگردند.(
3 وقتی گروه گردهم می آید، یك فراگیرنده كار را با تدریس بخش مربوط به خود شروع 
می كند. این عضو تیم مجاز است از هر نوع یادداشت یا كمكی كه مجاز شناخته شده است، 
استفاده كند ولی مستقیماً به متن اصلی رجوع نمی كند. دیگر فراگیرندگان می توانند سؤال 
بپرسند، مخالفت كنند، یادداشت بردارند یا استنطاق نمایند. هر عضو به نوبت یك بخش 

جدید را ارائه می دهد.
4 در این مرحله، در مورد كل موضوع آزمونی گرفته می شود. این آزمون از قبل آماده 
شده است و می تواند هر نوع آزمونی باشد. این آزمون حاوی تعدادی سؤال از هر قسمت و 

چند سؤال درك مطلب عمومی مربوط به كل موضوع است.
٥ كلیۀ سؤال ها در اختیار فراگیرندگان قرار می گیرد و آنان به آزمونشان نمره می دهند 

و نمرات فردی و معدل نمرات فردی را محاسبه می كنند.
فراگیرندگان با استفاده از نمرات فردی می توانند میزان فهم خود را از موضوع ارزیابی 
كنند. همچنین نمرات فردی نشانه ای از پیشر فت فرد و یادگیری است. فراگیرندگان باید 
به نمرۀ خود از آن قسمتی كه تدریس را به عهده داشته اند، توّجه كنند. هرچه اختالف بین 
نمرات فردی و معدل گروه كمتر باشد، مهارت های تدریسی و یادگیری تولید شده از عمل 

متقابل تیم بیشتر است.
6 ارزیابی كارایی تدریس فراگیرندگان با توّجه به جدول رسم شده انجام می شود.

7 از فراگیرندگان برای جمع بندی مطالب و اطمینان از یادگیری و ارزشیابی نهایی سؤال 
می شود.

هر عضو تیم را از غیر مؤثّر )1( تا مؤثّر )5( در هر مورد نمره بدهید.

نام نفر موارد
اّول

نام نفر 
دوم

نام نفر 
سوم

نام نفر 
چهارم

نام نفر 
پنجم

نام نفر 
ششم

می داد،  ارائه  كه  اّطالعاتی  و  واقعیت ها  به  آیا 
داشت؟  اطمینان 

آیا نكات مهم را در مقایسه با جنبه های كم اهّمیت تر 
اّطالعات جدا می كرد و مورد تأكید قرار می داد؟

آیا نكات طبق یك روال منطقی و منظم ارائه شد؟
آیا هنگامی كه مورد سؤال قرار می گرفت، اعتماد 

به نفس داشت؟
آیا برای روشن كردن مفاهیم و كسب اطمینان از 

روی دّقت و فهم سؤال می كرد؟
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11 روش قضاوت عملكرد: در این طرح، كسب درك روشنی از معیارها، آنان را قادر 
می سازد تا كیفیت كار خویش را مورد قضاوت قرار دهند. در این صورت می توانند تا حدودی 
از ارزیابی كارشان توسط دیگران بی نیاز شوند. سپس هر شخص كار خویش را ارائه می دهد. 
می كنند.  مقایسه  فراگرفته اند،  كه  معیارهایی  با  و  دیگری  با  را  فرد  هر  كار  گروه،  اعضای 
هر فرد، انتقادهایی را كه به كارش شده است، دریافت می كند؛ مثاًل معلّم از دانش آموزان 
می خواهد تا ویژگی های یك شعر خوب را بیان كرده و جمع بندی كنند. پس از بیان نظرهای 
مختلف توسط گروه ها، معلّم معیارهای علمی را ارائه می دهد و بدین ترتیب آنها عملكرد خود 

را مورد تجدید نظر و ارزیابی قرار می دهند.

12 روش روشن سازی طرز تلّقی: اّولین مرحله در روشن سازی طرز تلّقی، به فراگیرندگان 
كمك می كند تا آنان با پاسخ دادن به یك سؤال یا تكمیل یك جمله، طرز تلّقی خود را 
ارزیابی كنند، سپس فراگیرندگان دور هم جمع می شوند تا این طرز تلّقی را مورد بررسی 
قرار دهند و به كمك شرایط شناخته شده و اّطالعاتی كه در اختیار دارند، روی بهترین طرز 
تلّقی به توافق برسند؛ سپس هر فرد پاسخ خود را ارائه می دهد تا مورد ارزیابی قرار گیرد. 
طرز تلّقی افراد پس از بحث نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مشّخص شود كه آیا تغییری 
رخ داده است یا خیر؟ بنابراین، این روش فراگیرندگان را قادر می سازد كه كشف كنند: آیا 

طرز تلّقی شان بر یك پایۀ محكم از حقایق، اّطالعات و منطق، استوار است؟

ب( بخش نگارش
یكي از نكات مهم در این برنامه روش تدریس معلم است. اهمیت این مطلب در این است 
كه زمینۀ نوشتن، تفكر است و روش هاي تدریس فعال و اكتشافي مانند دریافت مفهوم، حل 
مسئله، تفكر استقرایي و... مي تواند دانش آموزان را به چالش ذهني بكشد و آنها را به تفكر 
وادارد. دبیران محترم مي توانند متناسب با موضوع درس، فضاي كالس و دانش آموزان خود، 
از این روش ها استفاده كنند. توجه داشته باشید كه روش ها انعطاف كافي در كاربرد دارند و 

شما مي توانید مراحل آن را با توجه به موضوع تدریس متناسب سازي كنید.

1 روش بارش فكری: بارش فكری )brainstorming( را ظاهراً نخستین بار، شخصي 
به نام »الكس اس اسبورن« در سال 1938 به كار گرفت كه به اسامی مختلف مانند بارش 
افكار، طوفان فكری، طوفان ذهنی نیز خوانده می شود، یكی از معروف ترین روش های ایجاد 
خاّلقیت است. بارش فكری یك روش گروهی است و شركت كنندگان در مورد یك مسئله یا 
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مشكل به صورت گردشی تراوش هاي فی البداهۀ اندیشگاني خود را بیان می كنند. یك نفر، 
مدیریت و هدایت بحث را بر عهده مي گیرد و یك نفر هم زایش هاي ذهني ارائه شده را روی 

تخته یادداشت می كند. 
این روش دو مرحله دارد:

الف( زایش و بارش فكر: هدف از این مرحله، تولید افكار و اندیشۀ فراوان است كه از 
سوي شركت كنندگان ارائه می شود. در مرحله تولید فكر، هنجارهایی وجود دارد كه همه 

شركت كنندگان باید رعایت كنند:
 پرهیز از داوري، هیچ فكر و نظري نباید مورد قضاوت، ارزیابی و انتقاد قرار گیرد.

 نو بودن فكر، هر چه افكار تازه تر و دور از ذهن، بكر و جسورانه باشند، ارزش بیشتري 
دارند.

 باروري ذهن، هر چه میزان افكار و طرح نظرات نو بیشتر باشد، بهتر است.
 ایجاد فرصت، تا زمانی كه افراد گروه دیدگاه هاي تازه اي ارائه می دهند، جلسۀ بارش 

افكار امتداد مي یابد.
ب( سنجش اندیشه ها: در این مرحله، افكار مطرح شده؛ مورد ارزیابی قرار مي گیرند، در 
صورت لزوم، حذف و كاهش یا تركیب مي شوند و یا فكرهاي جدید و كامل تری را به وجود 

می آورند. در نهایت نیز ایده های برتر انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرند.
تا  می خواهد  دانش آموزان  از  می كند،  تعیین  را  نوشتن  موضوع  معلم،  اجرا:  شیوة 
هركلمه اي كه با توجه به موضوع انشا به ذهن آنها می رسد، یادداشت كنند، سپس با هر 
واژه، جمله ای بسازند. از كلمات تكراري و ساخت جمله هاي شبیه به هم، باید پرهیز شود. در 
پایان، جمله های ساخته شده را با رعایت نظم منطقي و انسجام معنایي در پي هم بچینند 

و متن نوشته را كامل كنند.

2 روش حّل مسئله: یكي دیگر از روش هاي مناسب آموزش نگارش و انشا »روش حل 
مسئله« است. در این روش، مسئله اي مطرح مي شود كه مثاًل مي تواند از گرفتاري قهرمان 
قّصه آغاز شود. دانش آموزان به توصیف و تبیین مسئله پرداخته، راه حل یا راه حل هایي براي 
قهرمان  دربارۀ حّل مشكل  را  نظر خود  معلّم  و گفت وگو،  بحث  از  پیدا مي كنند. پس  آن 
مي پردازند،  قّصه ها  در  حوادث  وقوع  علّت  بررسي  به  دانش آموزان  مي دهد.  ارائه  داستان 
ارتباط علّت و معلولي وقایع را كشف مي كنند. ایده ها و نظرهاي مختلف را به یكدیگر مربوط 
و با هم مقایسه مي كنند و نتایج داستان ها را پیش گویي مي كنند. مطالب ذكر شده مي تواند 
در دو گونۀ بیاني، یعني گفتاري و نوشتاري، مطرح شود. در این دوره  مي توان از دانش آموزان 
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خواست تا دربارۀ شنیده ها یا خوانده هاي خود به قضاوت و داوري بپردازند. 

 روش حل مسئله مبتني برالگوي »جان دیویي«
1 مشّخص كردن موضوع یا مسئله

2 جمع آوري اّطالعات براي ساخت فرضیه
3 فرضیه سازي

4 آزمایش فرضیه ها
٥ نتیجه گیري، تعمیم و كاربرد

 روش حل مسئله، مبتني بر الگوي »جورج پولیا«
1 درك و فهم موضوع یا مسئله

2 نقشه كشي یا طراحي براي حل مسئله
3 اجراي نقشه و راهبردهاي انتخاب شده

4 بازنگري و بررسي
مدرسه، مطابق با الگوي حّل مسئله، دانش آموزان را در موقعیتي قرار مي دهد كه بتوانند 
گمانه ها و پندار هاي خود را از راه جست وجو، كاوش و به كمك شواهد موجود و گردآوري 
از  موردنظر،  به هدف  رسیدن  و ضمن  كنند  نتیجه گیري  آنها  از  و شخصاً  بیازمایند  شده، 
روش هاي دانش اندوزي و جمع آوري اّطالعات نیز آگاه  شوند. در روش حّل مسئله شاگرد 
طرح  با  معلّم  نمي شود.  داده  انتقال  او  به  مستقیماً  علمي  اّطالعات  و  است  فّعالیت   محور 
موضوع و مسئله، شاگرد را به فّعالیت  وامي دارد و براي حّل مسئله او را راهنمایي مي كند، 
روابط میان گروهي بین شاگردان وجود دارد و انتقال دو سویه )بین معلّم و شاگرد( است و 
شرایط و منابع آموزشي منحصر به كالس و كتاب درسي نیست. الگوي حّل مسئله به زمان، 

مكان، امكانات و معلّمان با تجربه، نیازمند است.
مراحل اجرا در الگوي حّل مسئله 

 كالس به گروه هاي 5 یا 6 نفره تقسیم مي شود: 
 یك موضوع نوشتاري طرح مي شود.

 دانش آموز با كمك و هدایت معلّم، اّطالعات مورد نیاز را از طریق گفت وگو، مطالعه، 
مشاهده و راه هاي دیگر گردآوري مي كند. 

 شاگردان راه حل هاي احتمالي را حدس مي زنند و فرضیه سازي مي كنند. در این مرحله 
شاگردان ناگزیر هستند به تفّكر و هم اندیشي بپردازند. 
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 شاگردان باید اّطالعات و شواهد موجود را بررسي و تحلیل كنند و عواملي را كه به 
پذیرش یا رّد گمان ها منجر مي شوند، مشّخص كنند.

 نتیجه گیري، اساس این الگوست و دانش آموز باید پیش بیني كند كه نتایج به دست 
آمده، تا چه اندازه به موارد جدید قابل تعمیم است و اینكه او دانش به دست آمده را در حّل 

مسائل به كار گیرد.
در این الگو، همۀ شاگردان با همدیگر و نیز با معلّم در ارتباط اند و نقش معلّم، نقش مشاور 

و راهنما است.

افراد  3 روش روشن سازی طرز تلّقی )برخورد و زایش اندیشه ها(: شیوۀ برخورد 
عمیقاً روی مؤثّر بودن و رضایت شخصیشان اثر دارد. ازاین رو، طرز برخوردها جنبۀ مهّمی 
از یادگیری احساس اجتماعی هستند. بسیاري از افراد شیوۀ برخورد را یك مسئله شخصی 
می پندارند ولی چنانچه افراد بتوانند آزادانه طرز برخوردهایشان را مورد بررسی قرار دهند، 
كه شیوۀ  دریابند  و  آورند  سامان  به  را  رفتار خویش  می توانند  كه  می كنند  بینشی كسب 

برخوردهایشان ممكن است كیفیت عملشان را محدود سازد. 
مراحل روش طرز تلّقی

مرحلة اول ـ خودسنجي: دراین مرحله، فراگیران تالش می كنند به پرسش های كتبی 
معلم به تنهایی و به طور خالصه پاسخ دهند و توان فكري و نوشتن خود را در رویارویي و 

برخورد با موضوع و مسئله، بسنجند.
مرحلة دوم ـ ارزشیابی و رتبه بندی فردی: معلم همان سؤاالت مرحلۀ اول را به صورت 
پرسش نامۀ چند گزینه ای )4ـ  5  ـ6 و... گزینه ای( به فراگیران می دهد. هر فراگیر به صورت 
در  نظر،  مناسب ترین  می كند.  رتبه بندی  نظراتش  مناسب ترین  براساس  را  گزینه ها  فردی 

پرسش نامۀ 5 گزینه ای رتبۀ 5 و همین طور رتبه های دیگر 4،3،2،1 تعیین مي شود.
مرحلة سوم ـ بررسي گروهي و یافتن مناسب ترین دیدگاه: افراد هرگروه به گروه خود 
باز مي گردند، پس از نقد و بررسی، مناسب ترین گزینه را انتخاب می كنند، ممكن است در 
كاماًل  باشد كه  به وجود داشته  پاسخ  یافتن مناسب ترین  برای  اختالف دیدگاه  بین گروه، 
طبیعي است و موضوع مهم در چنین حالت، نوع مدیریت معلم یا رهبر گروه و تدبیر مناسب 
این اختالف دیدگاه ها و  البّته هدف اصلی همین است كه  بهترین نظر است،  یافتن  براي 
ناسازي نظرها به صورت آموزشي و علمی بررسي و حل شود و دانش آموزان هم چگونگي 
برخورد با نظرات مخالفان را در جمع خود تجربه كنند و تحّمل شنیدن سخن دیگران را در 

خود بپرورانند و این تمریني براي بهتر و با آرامش زیستن است.
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دانش آموزان  كه  حالي  در  معلم،  فرایند:  براي گزارش  کارنما  مرحلة چهارم ـ طراحي 
مرحلۀ سوم را اجرا می كنند، كارنما یا جدول گزارش را طراحي مي كند، این كارنما مي تواند 

روي تخته یا برگه اي طراحي شود و در حقیقت شیوه نامۀ عملكرد گروه باشد.
مرحلة پنجم ـ تدوین نقد و گزارش: دراین مرحله، معلم با كمك گروه ها، مناسب ترین 
پاسخ هر گزینه را بر پایۀ اكثریت آراء و بیان دلیل از طرف گروه ها و افراد، برمي گزیند، حتی 

معلم می تواند یك ستون آخر جدول را به بیان دیدگاه خود اختصاص دهد.
درجه بندی  قابلیت  كه  است  چند گزینه ای  سؤاالتی  تهیۀ  روش،  این  بخش  مهم ترین 
دارند و دانش آموزان مي توانند آنها را درجه بندی كنند، بهتر است سؤاالت واگرا باشند تا 
دانش آموزان درجه بندی های متفاوتی را انجام دهند. دانش آموزان در مرحلۀ نقد و بررسی 
از نظر خود دفاع می كنند و برای پندار و فرضیۀ خود، دلیل می آورند؛ هدف این روش هم 
آن است كه دانش آموزان بتوانند مهارت هایی چون: فرضیه سازی ـ خود ارزشیابی ـ صحبت 
كردن ـ گوش دادن ـ دلیل آوردن ـ احترام به گروه ـ آزادي بیان و رأی گیری و در مرحلۀ 
آخر نقد كردن نظر دیگران و توانایي شنیدن دیدگاه ناساز و تحّمل نظر دیگران را بیاموزند.

4 روش بحث گروهی: در صورتي كه پرسش و پاسخ از حالت دو طرفه بین معلّم و 
دانش آموز یا دانش آموز و دانش آموز درآید و معلّم موضوع مشّخصي را در كالس طرح كند 
تا دانش آموزان دربارۀ آن با هم مشورت و اندیشه كنند؛ روش بحث گروهي به كار گرفته 
خواهد شد. این روش از جمله روش هاي فّعال و مشاركتي در امر آموزش به شمار مي رود، 
دانش آموزان در گروه هاي مختلف طبقه بندي مي شوند و با هدایت معلّم به بحث و گفت وگو 

مي پردازند.
كه  مي شود  روشن  زماني  فارسي  ادبیات  و  زبان  ماهیت  به  توّجه  با  روش  این  اهّمیت 
نمایندگان هر گروه نظر خود را بیان كنند و ضمن گوش دادن به اظهارات دیگر گروه ها، 
به نقد و تحلیل نیز تسلّط  یابند. گروه بندي مناسب، كنترل زمان، هدایت و رهبري گروه ها، 

طرح موضوعات مناسب و... از جمله شرایط اساسي براي به كارگیري این روش است.

توّجه: از این روش در پاسخ به فّعالیت ها هم مي توان بهره گرفت، اما به این نكته باید توّجه 
داشته باشیم كه در این درس، مرحلۀ اندیشیدن و تفّكر دربارۀ موضوع به صورت همفكري، 
كار  شود،  آغاز  است  قرار  نوشتن  عمل  كه  هنگامي  ولي  است  هم اندیشي  و  رایزني  مشورت، 
گروهي تبدیل به كارفردي مي شود و از اینجا به بعد هر كس مسئول سامان دادن ذهن و نوشتۀ 

خود است و همین بخش است كه مبناي ارزشیابي خواهد بود.
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٥ روش مشاهده و گردش علمي: در این روش معلّم براي آشنایي بیشتر دانش آموزان 
با آثار تاریخي و ادبي و زباني آنها را به بیرون از كالس مي برد تا از نزدیك به مشاهده بپردازند. 
دانش آموزان با توضیح و توصیف دیده ها و شنیده هاي خود به صورت گفتاري و نوشتاري به 
پرورش و تقویت مهارت هاي زباني و ادبي خود نائل مي شوند. مي توان از آنها خواست تا گزارش 
تهیه كنند، یادداشت برداري نمایند، اّطالعات به دست آمده را طبقه بندي كنند و زیبایي هاي 
مشاهده شده را وصف نمایند و یا آنها را به تصویر بكشند تا بدین ترتیب به پاره اي از مهارت هاي 
نگارشي تسلّط پیدا كنند. این روش براي تمرین خوب دیدن و تربیت سواد دیداري و تقویت 

توانایي تبدیل دیده ها به نوشته، بسیار مناسب است.
یكي از نكات مهم در این برنامه روش تدریس معلم است. اهمیت این مطلب در این است 
كه زمینۀ نوشتن، تفكر است و روش هاي تدریس فعال و اكتشافي مي تواند دانش آموزان را 
به چالش ذهني بكشد و آنها را به تفكر وادارد. روش تدریس پیشنهادي دروس در فصل دوم 
كتاب براي هر درس به تفصیل ارائه شده است؛ دبیران محترم مي توانند متناسب با موضوع 
درس، فضاي كالس و دانش آموزان خود، از این روش ها استفاده كنند. توجه داشته باشید 
كه روش ها انعطاف كافي در كاربرد دارند و شما مي توانید مراحل آن را با توجه به موضوع 

تدریس متناسب سازي كنید. 

نمایة روش های تدریس دروس نگارش در کتاب فارسي و نگارش)3(، پایة دوازدهم

قضاوت عملكرد پیش سازمان دهنده و همیاري گروهي درس دوم کتاب

كاج بدیعه پردازي ساخت گرایي درس چهارم کتاب

اسكمپر خوشه سازي پیش سازمان دهنده و ساخت گرایي درس ششم کتاب

شش كاله تفكر بارش فكري درس هشتم کتاب

پژوهش آموزي اعضاي گروه درس دهم کتاب

بحث گروهي نقشه مفهومي درس دوازدهم کتاب
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ارزشیابي

الف( فارسی
ارزشیابی یكی از عناصر بسیار مهم برنامۀ درسی است كه تنها به پرسش های كالسی یا 
آزمون های پایانی محدود نمی شود. وقتی كه محصول برنامۀ درسی به شكل بستۀ آموزشی 
در اختیار مخاطبان و مجریان قرار گرفت، انتظار می رود معلمان به منظور اطمینان از میزان 
تحقق اهداف برنامه، از آزمون ها و شیوه های متنّوع، برای ارزشیابی استفاده كنند. پیشنهاد 

می شود در انتخاب شیوه های ارزشیابی اصول زیر رعایت شود:
1 شیوۀ ارزشیابی باید با اهداف آموزشی و سایر عناصر برنامه، متناسب باشد و معلوم كند 

كه هر كدام از شیوه ها و مهارت ها چه دانش، مهارت و نگرشی را می سنجد.
2 شیوۀ ارزشیابی باید با رویكرد برنامه تناسب داشته باشد، مثاًل در برنامه ای كه فعالیت محور 
و مهارتی است، شیوه های ارزشیابی در عین توجه به فرایند آموزش، نتیجه و میزان كسب 

مهارت آموزشی را نیز مورد توّجه و سنجش قرار می دهد.
3 شیوۀ انتخاب شده، نسبت به سایر شیوه ها، كارایی بیشتری داشته باشد.

4 به تناسب ماهیت اهداف و سایر عناصر برنامه از شیوه های متنّوع، استفاده شود.
با توجه به ماهیت برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی و نیز نوع ارزشیابی حاكم بر آموزش، 

برای ارزشیابی این درس، روش های زیر پیشنهاد می شود:
1 آزمون كتبی

2 آزمون شفاهی
3 مشاهدۀ رفتار

برای استفادۀ درست از روش های فوق و رعایت رویكردهای ارزشیابی در این برنامه، از 
ابزارهای زیر می توان بهره گرفت:

1 آزمون كتبی شامل سؤاالت تكمیل كردنی، پاسخ كوتاه، انشایی و... از ریز مهارت های 
نوشتاری.

گفتن،  دادن، سخن  مهارت های گوش  از  پرسش های شفاهی  آزمون شفاهی شامل   2
خواندن، درك متن و ریز مهارت های خوانداری )لحن، تكیه و...(

3 چك لیست، ابزار اندازه گیری عملكرد دانش آموز در مهارت های ارتباطی، توانایی های 
ذهنی، شركت در فعالیت های گروهی و مهارت های شفاهی زبان.
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گونه های ارزشیابی
ارزشیابی  بدانیم،  آموزشی  تجربه های  اثر  بر  دانش آموز  رفتار  در  تغییر  را  یادگیری  اگر 
عبارت است از اندازه گیری میزان تغییرات ایجاد شده بر اساس هدف های تعیین شده در 
فّعالیت  های آموزشی و تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج آن. ارزشیابی همواره در جهت پیشرفت 
تحصیلی و ناظر بر هدف های آموزش است و در واقع بدون توّجه به هدف های آموزشی از 
پیش تعیین شده ارزشیابی تحصیلی معنا نخواهد داشت. در همین راستا ترس و اضطراب از 
ارزشیابی در نزد دانش آموزان بیشتر ناشی از عملكرد نادرست معلّمان و روش های نادرست 
ارزشیابی است. هدف های ارزشیابی را می توان در مقوله های زیر به طور كلی مورد بررسی 

قرار داد:
1 ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای شناخت توانایی و زمینه های علمی دانش آموزان و 

تصمیم گیری برای انجام دادن فّعالیت  های آموزشی است.
2 برای شناساندن هدف های آموزشی در فرایند تدریس است.

3 برای بهبود و اصالح فّعالیت  های آموزشی است.
4 برای شناخت نارسایی های آموزشی دانش آموزان و تالش برای ترمیم و بهبود آنهاست.

٥ برای ایجاد رغبت و كسب عادات صحیح آموزش در دانش آموزان است، نه صرفاً برای 
تهدید و تعیین افراد قوی و ضعیف.

اگر ارزشیابی به نحو مطلوب انجام گیرد، مستقیماً در بهبود كیفیت یادگیری دانش آموزان 
تأثیر خواهد گذاشت، زیرا آنها را از میزان تالش برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی آگاه 
خواهد ساخت. همچنین ارزشیابی تدریجی و دائمی باعث مرور مطالب از قبل یادگرفته شده 

می گردد.

انواع ارزشیابی
1 ارزشیابی تشخیصی: این نوع ارزشیابی به منظور تعیین معلومات و رفتار ورودی  

كشف دالیل اصلی مشكالت در یادگیری است.
2 ارزشیابی تكوینی: ارزشیابی تكوینی به منظور اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
در مراحل مختلف تدریس است كه دو مقولۀ گام به گام پیش رفتن در یادگیری و اصالح روش 

تدریس را در برمی گیرد.
3 ارزشیابی پایانی )ارزشیابی تراکمی(: این ارزشیابی به منظور تعیین میزان آموخته های 
شاگردان در طول یك دورۀ آموزشی و قضاوت دربارۀ اثربخشی كار معلّم و برنامۀ درسی انجام 

می گیرد.
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انواع ارزشیابی بر حسب نحوة اجرا
1 ارزشیابی انفرادی كه شامل ارزشیابی شفاهی یا عملی است.

معموالً  و  می آورد  فراهم  شاگردان  همۀ  برای  را  یكسانی  شرایط  گروهی  ارزشیابی   2
به  صورت امتحان كتبی است.

انواع ارز شیابی برحسب تفسیر نتایج
1 ارزشیابی معیاری كه بر اساس معیار و مالك مطلق از قبل تعیین شده تهیه می شود.

2 ارزشیابی هنجاری كه بر مبنای معیار و مالك نسبی فراهم می شود و در آن ارزشیابی 
دانش آموزان از نمرۀ زیاد به كم ردیف می شوند.

روش های مختلف ارزیابی پیشرفت تحصیلی

زیرا  استفاده كند؛  تنها یك روش خاص  به كارگیری  از  نباید  معلّم  ارزشیابی  فرایند  در 
بسیاری از جنبه های رفتاری مختلف دانش آموزان را نمی توان به مرحلۀ آزمون های ساده 
تنّزل داد و باید آنها را در موقعیت واقعی سنجید. با توّجه به تغییراتی كه در حیطۀ مختلف 

یادگیری به وجود می آید، حداقل چهار روش ارزشیابی به شرح زیر وجود دارد؛

1 ارزشیابی از طریق مشاهده
عمل  یا  رفتار  دربارۀ  داوری  به  دیدن،  به خصوص  مداخلۀ حواس  از طریق  هنگامی كه 
معینی از فرد می پردازیم، از روش مشاهده استفاده كرده ایم. این شیوه از جنبه های مختلف 

مورد بررسی قرار گرفته است كه مهم ترین آنها عبارت اند از:
 مشاهده از لحاظ تعّمق و دّقت

 مشاهده از لحاظ خارجی یا داخلی بودن
خارجی: مشاهدۀ رفتار فرد در حین انجام عمل و ثبت خصایص وی.

داخلی: بیان خصوصیات رفتاری توسط خود فرد.
 مشاهده از لحاظ موقعیت

طبیعی: بدون آگاهی، رفتار و كار دانش  آموز را زیر نظر بگیریم.
تصّنعي: پس از فراهم كردن شرایطی خاص، رفتار دانش آموز را مورد بررسی قرار دهیم.

 مشاهدۀ مستقیم یا غیرمستقیم
در مشاهدۀ مستقیم امكان بروز رفتار تصّنعی در دانش آموز زیاد است ولی در مشاهدۀ 

غیرمستقیم مشاهده كننده پنهان است و رفتار طبیعی تری مورد بررسی قرار می گیرد.
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مزایا و محدودیت های روش مشاهده
الف( مزایا

 تفاوت های فردی در زمان غیرمحدود مورد بررسی قرار می گیرد كه می تواند نشان دهندۀ 
فّعالیت  های طبیعی دانش آموزان باشد.

 برای همۀ گروه های آموزشی )سنین و مراحل مختلف تحصیل( قابل اجراست.
ب( محدودیت ها

 انجام این روش مستلزم دّقت، هوشیاری و صرف وقت زیاد است.
 امكان ایجاد موقعیت مناسب برای همۀ شاگردان فراهم نیست. تفاوت تفسیر رفتار در 

همگان وجود دارد.

2 ارزشیابی از طریق انجام کار
اگر تغییرات ایجاد شده در دانش آموز در حیطۀ عمل باشد، لزوماً باید از این شیوه استفاده 
شود و تفاوت آن با شیوۀ مشاهده در این است كه دانش آموز می داند كه مورد آزمایش است 
انجام  این طریق  از  آزمایشگاه، كارگاه و ورزش  امتحان  برای همه یكسان است.  و شرایط 

می گیرد.
بیان،  قدرت  معلومات،  برای سنجش  مناسبی  آزمون شفاهی، شیوۀ  از طریق  ارزشیابی 

نظم فكری، استدالل، تمركز افكار و شناخت حاالت درونی از جهت ترس و اضطراب است.

مزایا و محدودیت های این شیوه
الف( مزایا

را در  بازخوردی فوری داشته و مهارت های دانش آموزان  ارزشیابی می تواند  این گونه   
رویارویی با واقعیت ها به دّقت بسنجد.

 این گونه ارزشیابی قدرت بیان و استدالل دانش آموزان و اظهارنظر آنها را در حضور جمع 
تقویت می كند.

 این ارزشیابی برای دانش آموزان دوران آمادگی و كالس اّول كه قدرت نوشتاری كمی 
دارند مناسب است.

ب( محدودیت ها
 این شیوه مستلزم صرف وقت زیاد و در نتیجه، خسته كننده است و به تدریج از دّقت 

آزمایش كننده كاسته می شود.
 دانش آموزان ممكن است به علّت نقص بیان از گفتن پاسخ خودداری كنند.
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 عوامل محیطی بر دانش آموز تأثیر فراوانی می گذارد به نحوی كه ممكن است وی به جای 
پاسخ صحیح، كلمات مبهمی به كار ببرد.

 عینیت و اعتبار ارزشیابی شفاهی نسبت به آزمون كتبی كمتر است.

3 ارزشیابی از طریق آزمون کتبی
این آزمون ها بر دو نوع است:

الف( آزمون های استاندارد شده. 
ب( آزمون هایی كه معلّم طرح كرده است.

آزمون های استاندارد شده توسط مؤّسسات آزمون سازی به منظور ارزشیابی دوره های تحصیلی 
گروه های بزرگ  دانش آموزان طّراحی می شود كه همراه با راهنمای دقیق در اختیار معلّم قرار 

می گیرد و دارای پایایی و اعتبار است.
آزمون هایی كه معلّم طرح می كند، غالباً برای تعیین میزان موّفقیت دانش آموزان در رسیدن 

به هدف های آموزشی طرح ریزی می شود.
تفاوت بین آزمون های استاندارد شده و آزمون های معّلم

1 آزمون های استاندارد در مقایسه با آزمون های معلّم به زمان و تخّصص بیشتری نیاز دارد.
2 نتایج آزمون های استاندارد مشّخص، قطعی و قابل بررسی است.

3 آزمون های استاندارد برای استفاده در مناطق مختلف و مقایسۀ شاگردان مدارس مناطق 
مختلف با یكدیگر تهیه می شود.

انواع آزمون های معّلم: معموالً به دو صورت عینی و انشایی است. آزمون های عینی جواب 
معینی از پیش تعیین شده دارد كه انواع آن عبارت از:

1 پرسش های چندگزینه ای
2 پرسش های صحیح و غلط

3 پرسش های جوركردنی
4 پرسش های كامل كردنی
٥ پرسش های كوتاه پاسخ

آزمون تشریحی كه بیشتر معلّمان به علّت سهولت تهیه از آنها استفاده می كنند، برای 
بسیار  قضاوت  و  تركیب  تحلیل،  و  تجزیه  جمله  از  شناختی  باالی  سطوح  ارزشیابی 
وقت گیر  تصحیح كننده،  نظر  دخالت  قبیل  از  نیز  محدودیت هایی  ولی  دارد  اهّمیت 
بودن تصحیح و عدم امكان سنجش سرعت انتقال و آمادگی ذهنی دانش آموزان دارد. 

)شعبانی، 1382(
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ب( نگارش 
ارزشیابي این برنامه از حساسیت خاصي برخوردار است و دلیل آن رویكرد برنامه است. از 
آنجایي كه رویكرد این برنامه مهارت آموزي است، میزان كسب مهارت نوشتن مورد توجه و 
سنجش قرار مي گیرد؛ بنابراین در این سنجش به هیچ وجه از پرسش هاي دانشي استفاده 

نمي شود. 
براي ارزشیابي مستمر مهارت نوشتن، پیشنهاد مي شود دبیران محترم براي هر دانش آموز، 
پوشۀ كار درست كنند و میزان مهارت نوشتن او را با كارهاي قبلي خودش مقایسه نمایند. به 
بیان دیگر اولین نمونۀ نوشته دانش آموز داخل پوشه قرار گیرد، پس از دو ماه نمونۀ دیگر و 
به همین ترتیب ادامه مي یابد به این ترتیب فرایند مهارت آموزي هر دانش آموز رصد مي شود 

و میزان پیشرفت او مورد توجه قرار مي گیرد.
در آزمون هاي كالسي و پایاني با الگوبرداري از سه فعالیت كارگاه نوشتن مي توانید سؤال 

طرح كنید. به بیان دیگر آزمون شامل سه نوع سؤال تشخیصي، تولیدي و تحلیلي باشد. 
نظر  این بخش مورد  براي  نوشتن  اول كارگاه  مانند، سؤال  سؤال تشخیصي: سؤال هایي 

است، كه با هدف بازشناسي ارائه مي شود.
سؤال تولیدي: در این بخش، موضوعي در اختیار دانش آموز قرار مي گیرد تا براي آن متن 

بنویسد. 
بود. در  از حكایت نگاري، مثل نویسي و شعرگرداني خواهد  تولیدي  بخش دیگر سؤال هاي 
این بخش مي توان یكي از موارد )مثاًل حكایت نگاري( را انتخاب كرده و طراحي سؤال، مانند 

الگوي كتاب نگارش انجام شود. 
سؤال تحلیلي: نوشته اي به دانش آموزان داده مي شود تا با توجه به معیارهایي كه در سؤال 
زیر  به شكل  معیارها مي توانند  نمونه  به عنوان  تحلیل كنند.  را  است، متن  مشخص شده 

باشند: 
 رعایت ساختار نامه

 رعایت تسلسل و پیوستگي مطالب
 استفاده بجا و به اندازه از آرایه ها 

ذكر دو نكته بسیار اهمیت دارد:
1 ارزشیابي آزمون ها به طور دقیق با سنجه هاي جدول ارزشیابي انجام  شود. 

2 متن ها و موضوعاتي كه در آزمون طرح مي شود، عیناً از متن ها و موضوعات كتاب نباشد.
 فراموش نكنیم که، ما مهارت را مي سنجیم نه دانش را.
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شیوه نامه ارزشیابي فارسي و نگارش 3

الف( فارسي: 10 نمره، شامل هشت درس )1، 3، 5، 7، 9، 11، 13 و 14(

نمرهموضوع هاردیف

1

1معني واژه

1امالي واژه

1/5دستور 

2
1/5آرایه هاي ادبي

1حفظ شعر

3

2درك مطلب

1معني و مفهوم نثر

1معني و مفهوم نظم

10جمع 

 سؤال های معنایي و دستوري، باید در »متن و جمله« پرسیده شود.
 در امالي واژگان، »تشدید« ارزش امالیي ندارد.

 گسسته یا پیوسته نویسي واژه هایي كه ساخت تركیبي دارند )مانند كتاب خانه یا كتابخانه(، یكسان است 
و ارزش امالیي ندارد.

 در حفظ شعر )اشعار بخش فارسي(، از آوردن جاي خالي باید پرهیز كرد؛ سروده كامل یا بخشي از آن 
خواسته شود.

 در آزمون ها و پرسش هاي فرایندي كه در جریان یادگیري كالسي به صورت شفاهي برگزار مي شود، به 
موضوع هاي خوانشي یا پاره مهارت هاي خوانداري )مانند لحن، تكیه، مكث و درنگ، فراز و فرودهاي آوایي 

و...( و فّن بیان باید توّجه شود.
 به لحاظ حجم محتوا، در آزمون هاي نوبت دوم و شهریورماه، طرح سؤال از كل كتاب خواهد بود.
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ب( نگارش: 10 نمره، شامل شش درس )2، 4، 6، 8، 10 و 12(

نمرهسنجه های ارزشیابیموضوعردیف

1توانایي بازشناسي آموزه هاي درسباز شناسي1

آفرینش2

محتواي  از  كلّی  نمایي  نشان دادن  گیرایي،  و  )جّذابیت  آغازی  1ـ خوش 
1نوشته(

با  متناسب  احساس  بیان  ـ  صمیمی  و  ساده  )بیان  موضوع  پرورش  2ـ 
نوشته(    منطقي  سیر  و  نو  فكر  3موضوع، 

31ـ خوش فرجامی )جمع بندی مطالب ـ تأثیرگذاری و تفّكر برانگیز بودن(

41ـ رعایت نشانه های نگارشی

51  ـ امالی واژگان )نداشتن غلط امالیي(

سازه هاي 3
نوشتاري

معنایي  هسته  دریافت  و  )درك  شعرگرداني  نگاري/  حكایت  مثل نویسي/ 
2مثل، حكایت و شعر ـ پروراندن موضوع ـ رعایت امال و نشانه هاي نگارشي(  

10جمع

 زمان تدریس این كتاب، 2 ساعت در هفته و نوع آزمون كتبي است.
 نمره پایاني: فارسي )10 نمره( + نگارش )10 نمره( = 20 نمره


