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گیرد که فرایند ارتباط بین افراد ها و رمزهایی را در بر میذهنی است و عالیم، نشانه هايزبان یکی از فعالیت
در اثر ترین ابزار ارتباط با دیگران است. دانشمندان علوم تربیتی و زبان شناسان، سازند. زبان مهمرا ممکن می

اي مستقیم یی ذهنی، رابطهاند که بین تکامل شخصیت و مهارت زبان آموزي و تواناتحقیقات زیاد دریافته
ي ادراك قوي برجسته و هنرمند همواره از زبانی گویا، قلمی توانا و قوههاي اي که انسانوجود دارد؛ به گونه

شود هاي دیگران مطلع میهاي گوش دادن و خواندن، از افکار و اندیشهاند. فرد از طریق مهارتبرخوردار بوده
کنند با توجه به اینکه هاي خود را با دیگران منتقل میوشتن، افکار و اندیشههاي گفتن و نو از طریق مهارت

انسان موجودي اجتماعی است و هر موجود اجتماعی براي تداوم زندگی خود به ارتباط و تفاهم با دیگران نیاز 
ري است لذا یادگیري دارد، زبان به عنوان ابزار برقراري ارتباط با دیگران براي تداوم حیات اجتماعی الزم و ضرو

 ي راهنمایی نیز اهمیت زیادي دارد. آموز دورههاي زبانی براي دانشو کسب توانایی در مهارت
توان آن را به اي از فرهنگ ایرانی را به همراه دارد که بدون آگاهی از این گنجینه نمیزبان فارسی گنجینه

داب و رسوم و به طور کلی فرهنگ گذشته و حال  را اي از افکار، آطور جامع فرا گرفت زبان فارسی مجموعه



دهد؛ بنابراین، عالوه بر ایجاد ارتباط بین افراد، ابزاري براي آگاهی یافتن از میراث ارزشمند و فرهنگ نشان می
ها و تمایالت درونی اي براي ابراز وجود و بیان خواستهایرانی و اسالمی نیز است از سوي دیگر، زبان وسیله

هاي زبان و ها و افکارش، کسب مهارتبا توجه به تحوالت درونی نوجوان و تمایل او به بیان اندیشهاست. 
آموز در کسب و کاربرد ها از طریق کتاب فارسی اهمیت بسیار حیاتی براي نوجوان دارد وقتی دانشآن تقویت
ها باط برقرار کند در ارتباط زبانی تمام پیامتواند با زبان ادبی نیز با دیگران ارتهاي زبانی توانا باشد، میمهارت

ها در شود تا بار معنایی واژهقابل فهم نیست اما در ارتباط ادبی پیام کامالً قابل درك نیست. این امر سبب می
 زبان فارسی نسبت به ادبیات فارسی تفاوت داشته باشد. 

گیرد اما خواند، از زبان بهره میه یا مجله میي موضوعات روزمره و عادي روزنامآموز دربارههنگامی که دانش
کند بخشد، از زبان ادبی استفاده میهاي طبیعی به گفتار و نوشتار خود رنگ ادبی میزمانی که با الهام از پدیده

هاي زبانی، از زبان ادبی نیز براي برقراري ارتباط آموز با توانایی در کاربرد مهارتهدف اصلی این است که دانش
 ي اول متوسطه مؤثر و مفید نخواهد بود. ستفاده کند، در غیر این صورت آموزش ادبیات در دورها

آموز از زبان فارسی به عنوان بهترین ي  اول متوسطه این است که دانشیکی از اهداف زبان آموزي در دوره
دگی باید زبان فارسی و ارکان اي از تحصیل و زنوسیله براي موفقیت در دروس دیگر استفاده کند. او در مرحله

کنند تا منظور خود را به راحتی بیان کند، هاي زبانی به او کمک میآن را به درستی فرا گیرد و کاربرد مهارت
آموز به دانشاحساسات و عواطف خود را ابراز نماید و با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کند. اگر معلم و 

توجه باشند، به طور مسلم آموزش ي اول متوسطه بیهاي زبان فارسی در دورهموضوع فراگیري و تقویت مهارت
آموزي که در کاربرد زبان، توانا و مسلط نباشد  ادبیات فارسی نیز با مشکل رو به رو خواهد شد؛ زیرا دانش

و  آموز درست گوش دادنتواند متون ادبی را خوب بخواند و خوب بنویسد. پس الزم است دانشچگونه می
 درست به خاطر سپردن را بیاموزد تا بتواند افکار خود را به خوبی بیان کند و در صورت لزوم بنویسد.

هاي هنري نیز آشنا کند آموزان را با زبان ادبی و ارزشهاي زبانی، دانشتواند عالوه بر پرورش مهارتمعلم می
 تر ببرد و به سوي ادبیات فارسی هدایت کند. ي زبان فرابه همین منظور، باید قدم به قدم آنان را در عرصه

طور که در خلق یک تابلوي نقاشی، رنگ نقش اساسی دارد؛ در ایجاد اثر یک ادبی نیز، زبان محور و زیر همان
ي اول متوسطه و حتی آموزان دورهتوان از دانشبناي کار است. بدون توجه به زبان و تقویت آن، چگونه می

ها این است که ي این بی توجهیي ادبیات قدم بگذارند؟ نتیجهر داشت که در پهنههاي بعدي انتظادوره
ي درك ادبیات داشتن مهارت کافی در گیرند و نه ادبیات را. زیرا الزمهنوجوانان نه زبان را به درستی یاد می

رغبتی و اي جز بیتیجهزبان و به  کارگیري آن است. اگر بدون توجه به زبان، به تقویت ادبیات پرداخته شود ن
 میلی به آن نخواهد داشت. بی

شود تا تر بر زبان آموزي تاکید میي اول متوسطه بیشتوان گفت در دورهبا توجه به مطالبی که بیان شد، می
ي آموز براي پذیرفتن و درك متون ادبی در دورههاي زبانی، دانشآموزش ادبیات از این دوره با تقویت مهارت

هاي آن به طور جدي ه در آن دوره نیز الزم است به زبان فارسی و تقویت مهارتچشود اگر آماده می متوسطه
 توجه شود. 

 هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند            ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید 



 ي تدریس درس فارسی: ي نحوهند نکته دربارهچ
-ي مناسب محتواي کتاب به دانشریزي است براي ارایهحی و برنامهتدریس، فعالیتی تابع اصول و مبانی طرا

 آموزان، 
، چه برنامه درسی به صورت منطقی و اصولی طراحی شده باشدي خاص وجود ندارد. چنانتنها یک شیوه
 هاي روش

س را رود محتواي هر درانتظار می کند. بدین جهت، از همکاران ارجمند تدریس مناسبی را نیز ایجاب می
 طوري 

 ارایه دهند که :  
ي پژوهش و هاي زبانی (گوش دادن، گفتن، خواندن، نوشتن) اعتماد به نفس، خالقیت، روحیهمهارت -1

 کنجکاوي، 
 آموزان تقویت شود. هاي روانی ـ حرکتی در دانشروحیه استقالل و مهارت

 ك و خلق آثار هنري و ادبی را داشته باشد. آموزان ضمن برخورداري از ذهنی خالق و پویا، توانایی دردانش -2
 هاي خاص در تدریس یک درس مؤثر نیست. تحقیقات آموزشی نشان داده است که به کارگیري روش

هاي موجود هاي زندگی و نیازهاي مخاطبان، از روشها و ضرورتبهتر است با توجه به ساختار و ماهیت برنامه
 به 

 صورت تلفیقی بهره گرفته شود. 
هاي کالسی و پاسخ به خود ها و فعالیتآموزان را در بحثاي باشد که دانشهاي تلفیقی به گونهروش -3

 ها آزمایی
ي درسی  مناسب، عبارت است از فراهم و برنامهي اصلی معلم درگیر و شریک نماید. از یاد نبریم که وظیفه

 کردن 
و نیز کشف، پرورش و به ثمر رساندن استعدادهاي فردي  آموزهاي رشد کامل، همه جانبه و دایمی دانشزمینه

 که در 
 آموزان، هدف ي آزاد حایز اهمیت اساسی است. آزاد سازي و به کمال رساندن نیروهاي درونی دانشیک جامعه

 آید.ي آن به شمار میترین جلوهمحوري آموزش و پرورش است و اعتالي شناخت فرد از خود بزرگ



 هاي معمول در تدریس فارسی:وشبررسی برخی از ر
دهند. آموزان پاسخ میکند و معلم یا سایر دانشآموز یا معلم سوال میدر این روش دانش روش مباحثه: -1         

پردازد در این روش، هم درس دهد به کسب دانش و تجربه میهایی که انجام میاز طریق فعالیت آموزدانش
شود در آغاز هاي ذهنی و زبانی تقویت میآموز در مهارتهم قدرت دانش شود ومی  فارسی آموزش داده

ي اول متوسطه به کار ببرد اما سختی بتواند در کالس درس فارسی دوره ممکن است معلم این روش را به
هاي مهم این روش، گیرند یکی از هدفتدریج با این روش خو می آموزان بهدهد که دانشتجربه نشان می

کند) است. (درس فارسی نیز چنین هدفی را دنبال می آموزانتوانایی استدالل و قدرت بیان دانش پرورش
باز، مذاکره و مناظره سازمان دهی کرد و  يهاي گوناگون مثل میزگرد یا دایرهتوان به شکلاین روش را می

جاد حس اعتماد به نفس در ای توان به کار برد به کارگیري این روش باعثپس یا پیش از سخنرانی نیز می
این روش نیاز به  البته استفاده ازشود ي راه حل از طرف او میآموز، کنجکاوي، طرح پرسش و ارایهدانش

 شود.هاي مباحثه به موارد زیر اشاره میقدرت رهبري و مدیریت معلم دارد. از انواع روش
هاي تدریس به شمار ا یکی از مهارتپرسش و پاسخ نه تنه الف) روش پرسش و پاسخ (روش سقراطی) :

معلم  تواند کاربرد زیادي داشته باشد.روشی براي بحث و گفتگو نیز است و در درس فارسی می رود بلکهمی
آموز به سوي شود که دانشهاي معلم طوري مطرح میدهند سوالآموزان پاسخ میکند و دانشسوال می

شود. هنگامی که معلم در نظر دارد ر میبسبت به موضوع باخشود. و از ناآگاهی خود نپاسخ هدایت می
یا طالب قبلی را مرور کند یا از درس خوانده شده  ي مطالب درسی ترغیب کندرا به تفکر دربارهآموزان دانش

این روش نه تنها موجب درگیري و تعامل بین  تواند از روش پرسش و پاسخ استفاده کرد. ارزشیابی کند، می
دهد زیرا در روش استقراري سیر شود بلکه به موضوع و مطالب درسی نظم منطقی میآموز میدانشمعلم و 

 از جزئیات به کلیات است. هاو پاسخها سوال
آموزان را براي شرکت فعال در کند و دانشدر این روش معلم سوالی مطرح می ب) روش بحث آزاد:  

       گذارد بحث، آزاد می
اي ي توصیف صحنههاي نگارش قابل استفاده است به عنوان مثال معلم دربارهر در کالستاین روش بیش 

  کند و سوال می
گویند تفاوت این روش با بحث سقراطی این است که موضوع بحث در آموزان با زبان خود پاسخ میدانش 

    این روش ممکن 
ي پرسش و پاسخ تا حد زیادي موضوع و زمینهاست از قبل تعیین نشده باشد، در حالی که در روش سقراطی 

   براي دانش
هاي پر جمعیت هاي این روش این است که در کالسآموزان شناخته شده و آشنا است. یکی از محدودیت

 کنترل آن دشوار 
 است و نیاز به قدرت کنترل و رهبري معلم دارد. 



آموز وي کنش متقابل بین معلم و دانشاین روش بهترین نمود عینی براي الگ ج) روش بحث گروهی:  
   شود و محسوب می

آموزان در میان بگذارد. شود تا نظرها و عقاید و تجربیات خود را با دیگر دانشآموز فرصت داده میبه دانش 
 این روش 

 ي اول متوسطهدهد. از دورهآموز را کاهش میرویی دانشکند و کمي انتقاد صحیح را ایجاد میروحیه 
 توان از این روش می

توان از این روش به خوبی استفاده کرد که موضوع مورد استفاده کرد. باید توجه داشت که زمانی که می 
 ي بحث، مورد عالقه

آموزان باشد. آنان در این زمینه اطالعاتی داشته باشند، بحث براي آنان قابل فهم باشد و توانایی انتقاد دانش
 از دیگران را 

 داشته باشند.      



 ایفاي نقش، قصه گویی و نمایش خالق:  -2
توان از نمایش و قصه گویی مناسب با سن ي اول متوسطه به ویژه در کتاب فارسی به خوبی میدر دوره

توان مفاهیم مورد اند که با هدایت معلم میاي سازماندهی شدهنوجوانی استفاده کرد برخی از دروس به گونه
 ت عینی و محسوس به نمایش گذاشت. نظر را به صور

ترین اهداف آموزش تواند عالییابی در کالس توام شود میچه با بحث و تبادل نظر و ارزشها چناناین روش
زبان و ادب فارسی را محقق کند بخشی از این اهداف عبارتند از: ایجاد برقراري ارتباط انسانی و عاطفی، نظم 

 ي تفکر ، استنتاج، رشد و شکوفایی خالقیت و استعدادهاي زبانی و ادبی رش قوهبخشی به افکار و گفتار، پرو

نوار کاست و ویدئو،  CDتوان از وسایل سمعی و بصري نیز در این روش سود برد مثالً از طریق چنین میهم

زرگان را به مناظري از طبیعت امکان و سخنرانی بزرگان ادبی را نشان داد یا صداي شاعران یا نویسندگان و ب
توان بعضی از شعرهاي موزون و آهنگین را به صورت سرود اجرا و آموزش آموزان رسانید.  میگوش دانش

 داد. 
 شود: ي کوتاهی میهاي گروهی به چهار روش ذیل اشارهاز روشهاي گروهی : روش -3

 الف) روش کارآیی تیم: 
ک از اعضاي گروه تکلیف مشخص شده را به طور انفرادي کنند و هر یهایی تقسیم میآموزان را به گروهدانش

ي دهند پاسخ داده و سپس در گروه نیز دربارههاي آزمون که در اختیار او قرار میخواند بعد به سوالمی
ها در کنند در مرحله بعد، کلید سوالکنند و دالیل انتخاب یا رد آن را ارزیابی میمیهاي خود گفتگو پاسخ

آورند. بعد اعضاي گیرد و اعضاي گروه درك عمیقی از بهترین پاسخ به دست میآموزان قرار میشاختیار دان
کنند از این ي موثر بودن یادگیري را محاسبه میهاي فردي و گروهی را نمره گذاري نموده و نمرهگروه پاسخ

ها، امال و انشا، تمرین ها، انجامهاي مختلف از قبیل متن درسهاي فارسی و تدریس حوزهروش در کالس
 توان بهره گرفت. ها میدستور و آرایه

 ب) روش تدریس اعضاي تیم: 
ي ي زمانی کوتاه با مطالعهدهد که مقدار زیادي از  موضوع درسی طی یک دورهاین طرح، این امکان را می

هاي مستقل به بخش گروه، تحت پوشش قرار گیرد. در انتخاب متن مورد تدریس باید در نظر داشت که متن
آموز یک بخش از برابر باشند. دانشها نیز از نظر طول و دشواري تقریباً از یکدیگر قابل تقسیم باشد بخش
کند و سپس با همتاهاي خود که مسئول بخش مشترکی هستند. دور هم موضوع تعیین شده را مطالعه می

گردند و به ترتیب ند سپس به گروه خود بر میکنهاي خود تبادل نظر میشوند و براي رفع اشکالجمع می
 کنند. از اول بخش تا آخر بخش به نوبت تدریس می

 ج) روش قضاوت عملکرد: 
سازند تا کیفیت کار خویش را مورد قضاوت قرار در این طرح کسب درك روشنی از معیارها، آنان را قادر می

نیاز شوند. سپس هر شخص رشان توسط دیگران بیتوانند تا حدودي از ارزیابی کادهند. در این صورت می
اند مقایسه دهد اعضاي گروه کار هر فرد را با دیگري و با معیارهایی که فرا گرفتهکار خویش را ارائه می

خواهد آموزان میکند مثالً معلم از دانشکنند هر فرد، انتقادهایی را که به کارش شده است، دریافت میمی



ها، عر خوب را بیان کرده و جمع بندي کنند. پس از بیان نظرات مختلف توسط گروههاي یک شتا ویژگی
ها عملکرد خود را مورد تجدید نظر و ارزیابی قرار دهد و بدین ترتیب آنمعلم معیارهاي علمی را ارائه می

 دهند. می



 روش روشن سازي طرز تلقی:  -4
کند تا آنان با پاسخ دادن به یک سوال و یا ن کمک میطرز تلقی، به فراگیرااولین مرحله در روشن سازي 

شوند تا این طرز تلقی را تکمیل یک جمله طرز تلقی خود را ارزیابی  کنند سپس فراگیران دور هم جمع می
مورد بررسی قرار دهند و به کمک شرایط شناخته شده و اطالعاتی که در اختیار دارند روي بهترین طرز تلقی 

دهد تا مورد ارزیابی قرار گیرد. طرز تلقی افراد پس از ، سپس هر فرد پاسخ خود را ارائه میبه توافق برسند
گیرد تا مشخص شود که آیا تغییري رخ داده یا خیر؟ بنابراین، این روش بحث نیز مورد ارزیابی قرار می

ایق، اطالعات و منطق شان بر یک پایه محکم از حقسازد که کشف کنند: آیا طرز تلقیفراگیران را قادر می
 استوار است؟ 

 یابی فارسی) (ارزش
 تواند شامل موارد زیر باشد. آزمون تکوینی (مستمر) مینمره):  20یابی تکوینی (ارزش
 هاي زبانی و ادبی روخوانی متن با رعایت آهنگ و لحن، درك مطلب، خود ارزیابی، دانش 
 پژوهش، توانایی در سخنوري و فن بیان، پاسخ به  شعر، مطالعه و کتاب خوانی و ظکار گروهی، حف

 ها، شعرخوانی و روان خوانی. ها و تمرینفعالیت
 شود.ي هر یک از ریز مواد باال به تشخیص معلم و متناسب با شرایط کالس و درس تعیین مینمره یادآوري:

 نمره)  20یابی پایانی (ارزش
 ) 5+ درك مطلب 5نمره (روخوانی  10 خواندن:

ي معنایی شامل: مراعات نظیر، ارتباط معنایی نمره (مترادف ، مخالف ، شبکه 3 شناخت واژگان در جمله:
 ي معنایی واژگان)زنجیره
 نمره) 1 + تاریخ ادبیات2+ دانش ادبی 2نی نمره (دانش زبا 5 هاي زبانی و ادبی:دانش

 نمره  2 حفظ شعر:
 )20+20=40: 2=20انی (یابی تکوینی و پایمیانگین ارزش نمره نهایی:

 آموز، فقط یک شعر حفظی خواسته شود. در هر نوبت به دلخواه دانش یادآوري:
 

 )هاي نوشتاريیابی دروس فارسی، امال و آموزش مهارتراهنماي استفاده از دفتر ارزش(
هاي نند پرسشدهند ماتوانند هر فعالیتی که در کالس انجام میدر ردیف نوع فعالیت، دبیران محترم می -1

 تدریجی، تدریس و تکالیف درسی و ... را ذکر نمایند. 
توانند با توجه به نوع فعالیتی که به هاي فردي یا گروهی دبیران محترم میي فعالیتدر ستون نمره -2

.. ي گزارش و .ي کار، پژوهشی، ارایههاي خارج از کالس، پوشهنمایند اعم از فعالیتآموزان واگذار میدانش
 اي را درج نمایند. آموزان نمرهباشد براي دانشمی
آید و آموزان در طول هر نوبت به دست میمیانگین نمره کالسی از مجموع نمرات داده شده به دانش -3

یابی محسوب خواهد ي ارزشهاي فردي یا گروهی به عنوان نمرهي فعالیتي این ستون با نمرهمیانگین نمره
 شد. 

ي نوبت تعیین یابی مستمر که میانگین این دو به عنوان نمرهي ارزشپایانی (امتحان) با نمرهي نمره -4
 شود. می



هاي آموزان را مطابق با تعداد آنان به گروهتوانند دانشآموزان، دبیران میدر جدول گروه بندي دانش -5
 توان درج نمود. میها را نیز ي ردیف آننسبی تقسیم نمایند و به جاي نام انان شماره

 باشد. ي دبیران محترم میبندي) بر عهدهبندي دروس براي تدریس (بودجهتقویم زمان -6
بینی هاي نوشتاري فقط یک جدول پیشهاي امال و آموزش مهارتآموزان در درسبراي گروه بندي دانش -7

 و دوم استفاده نمایند.توانند از همین جدول براي هر دو نوبت اول دبیران محترم میشده که 



 


