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  اطلبوالعلم من المهد الي الحد
  )ص(پيامبر اسالم 

  
  مقدمه

ها و تجربيات نوين  ي سوم ميالدي، پيشرفت با ورود به هزاره
آموزشي، اين امكان را فراهم ساخته است كه سخن گهربار پيامبر اسالم 

يادگيري «يگر ، يا به عبارت د»زگهواره تا گور دانش بجوي«، )ص(
امروزه يادگيري به زمان حضور در مدرسه . ، مصداق عملي يابد»العمر مادام

المللي  طور كه در گزارش كميسيون بين شود، بلكه همان محدود نمي
» يادگيري، گنج درون«ي آموزش براي قرن بيست و يكم با عنوان  درباره

)1995 ،Dolors (حيات انسان هاي  بيان شده است، يادگيري تمام جنبه
تحقق چنين امر خطيري بدون بازانديشي، بازسازي . گيرد را دربرمي

هاي آن، بعيد  هاي نظام آموزشي و زيرساخت ساختارها و بازآفريني مؤلفه
  .نمايد مي

ترين منابع تحقق يادگيري مؤثر و پايدار در  ترين و رايج يكي از مهم
ات از طريق كتاب، يادگيري اطالع. هاي آموزشي هستند كشورمان، كتاب

گانيه . (با وجود گسترش اينترنت همچنان اهميت خود را حفظ كرده است
  ).1378ي مهجور،  وريس، ترجمه

اند، در كنار ابزار پيچيده و سرعت توسعه  هاي آموزشي توانسته كتاب
هاي آموزشي جهان، همچنان اهميت  اي در سراسر نظام ي رسانه يافته

ق يادگيري در سطوح گوناگون فراگيران خود را حفظ كنند و به تحق
  .بپردازند

، به »وپرورش ريزي آموزش وزارت آموزش سازمان پژوهش و برنامه«
عنوان يكي از مؤسسات بزرگ علمي، فرهنگي و آموزشي كشور، در امر 

اي  هاي آموزشي نقش عمده ريزي، توليد و ارزشيابي كتاب پژوهش، برنامه
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هاي  اماندهي امور توليد و نشر كتاباين سازمان، عالوه بر س. دارد
اندركاران امور چاپ و نشر، در  دهي به دست آموزشي، امر راهنمايي و جهت

آموزي،  هاي آموزشي مناسب و مورد نياز نسل دانش راستاي توليد كتاب
آنچه در . اولياء، معلمان و كارشناسان آموزشي سراسر كشور را برعهده دارد

است، تالشي مقدماتي براي نيل به اين  ي حاضر فراهم شده مجموعه
ي  اميدواريم با نظرات ارشادي و اصالحي همه. باشد مقصد مي

تر  ها كامل هاي بعدي، اين تالش نظران امر تعليم و تربيت، در گام صاحب
هاي متعالي و آرماني نظام آموزشي كشور  شوند و به سمت تحقق هدف

  .پيش روند
  
  دفتر انتشارات كمك آموزشي
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  شارها
هاي  كتاب )بخوانيم و بنويسيم(هاي آموزشي فارسي،  مراد از كتاب
ها معموالً در جهت برآورده شدن  گونه كتاب اين. غيردرسي هستند

هاي درسي فارسي و كمك به تقويت  هاي كلي و جزئي كتاب هدف
بنابراين ضرورت دارد، . شوند ها تهيه و توليد مي يادگيري و ياددهي آن

هاي آموزشي فارسي، قبل  دست اندركار توليد و نشر كتابي عوامل  همه
ي درسي فارسي  هاي برنامه ف ها، با هد از اقدام به نشر اين نوع كتاب
  .ابتدايي آشنايي كافي حاصل كنند

  
  ي درسي آموزش زبان فارسي هاي كلي برنامه هدف 

    
  آشنايي مختصر با ساختار زبان فارسي معيار. 1

ابتدايي، در كتاب فارسي بخوانيم و بنويسيم، از طريق  ي آموزان دوره دانش
هاي متفاوت و متنوع، و توجه به نكات مهم  خواندن متن درس، انجام تمرين

ها  ، با قالب»نكته«و » آموزي واژه«هاي  دستوري، اماليي و نگارشي در بخش
ي  به عالوه، از اين طريق نحوه. شوند و ساختارهاي زبان فارسي معيار آشنا مي

ها و  ساختن جمله، كلمه، تحليل كلمه به اجزاي آن، فعل، اسم، كلمه
  .كنند را تمرين مي... هاي تازه، انواع كلمه، اجزاي جمله و تركيب
  

  ي نمادها و معاني گسترش حوزه. 2
، نمادها در سه مرحله )بخوانيم و بنويسيم(هاي درسي فارسي  در كتاب

  نمادهاي الفبايي، . 2يري، نمادهاي تصو. 1: شوند آموزش داده مي
ي  هاي گوناگون دايره ي ابتدايي، به شيوه در دوره. نمادهاي واژگاني .3

ي شنيداري و  مثالً در حوزه. شود آموزان گسترش داده مي واژگاني دانش
هايي نظير گوش كن و بگو، درست و نادرست، به  گفتاري، فعاليت
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ايي مثل ببين و بگو، بگرد و ه ي ديداري، فعاليت دوستانت بگو، و در حوزه
هايي مثل روخواني  ي خوانداري، فعاليت پيدا كن، كامل كن، و در حوزه

عالوه بر . اند بيني شده پيش... خواني و مثل درس، با هم بخوانيم، كتاب
  .كند ز به تحقق اين هدف كمك مييآموزي ن اين بخش، واژه

  
  اه آشنايي با زبان گفتار و نوشتار و تفاوت آن. 3

ها به  ، متن درس)بخوانيم و بنويسيم(هاي درسي فارسي  در كتاب
ها از قبيل نظم و نثر، انواع شعر، انواع نثر،  اي است كه انواع نوشته گونه

آموز ارائه  به دانش... المثل، حكايت، لطيفه و داستان، گزارش، نامه، ضرب
اهي و كتبي، هاي متنوع شف تواند، از طريق انجام فعاليت شده است و او مي

طور غيرمستقيم و از طريق ديدن  به تفاوت بين زبان نوشتار و گفتار به
هاي نگارشي نيز كه  عالوه بر اين، تمرين. هاي ارائه شده، پي ببرد نمونه

مستلزم تبديل گفتار در ذهن، به نوشتار در بيرون از ذهن هستند، در جهت 
  .اند نيل به اين هدف تدوين شده

  
  ها آن  نظم و نثر و تفاوتآشنايي با . 4

هاي متفاوتي  ، با گونه»با هم بخوانيم«آموزان، از طريق فعاليت  دانش
ها نيز به  متن درس. شوند از شعركودك، شعر معاصر و شعر سنتي آشنا مي

  .كنند هاي گوناگون نثر را معرفي مي ها، گونه لحاظ تنوع در نوع نثر آن
  

  زبانهاي هنري  آشنايي مختصر با جلوه. 5
هاي  ي زيبايي ي زيبادوستي از طريق ارائه تقويت و پرورش روحيه

به همين مناسبت، سعي شده است در انتخاب . شود زباني و ادبي دنبال مي
هاي زباني و  هاي يادگيري و حتي معرفي آرايه ها، تصويرها، فعاليت متن
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طور آموزان در حين يادگيري و به   اي عمل شود كه دانش ادبي، به گونه
  .هاي هنري زبان و ادب قرار بگيرند مستقيم در معرض جلوه

  
آشنايي با مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي، ملي، علمي و . 6

  هنري در قالب زبان
، )بخوانيم و بنويسيم(ي ابتدايي  هاي درسي فارسي دوره در كتاب

آموزان را ضمن  اند كه دانش مضامين، مفاهيم و موضوعاتي مطرح شده
ي آموزش زبان فارسي، با مسائل گوناگون زندگي  ت در حوزههداي

ي  نكته. كنند محيطي، اجتماعي، سياسي، ديني، ملي و هنري آشنا مي
هاي  گونه مسائل هدف اصلي كتاب قابل توجه اين است كه آشنايي با اين

ها و  ها، داستان فارسي نيست، اما به طور غيرمستقيم در خالل متن درس
  .شوند از اين موضوعات مطرح مي شعرها، تعدادي

  
تقويت و پرورش عالقه نسبت به مباني اعتقادي، فرهنگي و . 7

  هاي زيبايي سخن و مطالعه ملي، بيان احساسات و عواطف، جنبه
ي ابتدايي اين است كه از  هاي فارسي در دوره هاي كتاب يكي از هدف

ني، عالقه و هاي زبا طريق آشنا كردن با مباني و دانش زباني و مهارت
آموزان را نسبت به مسائل فرهنگي، ديني، حسي، بيان  تمايل دانش

اين موضوع بيش از همه از . خواني تقويت كند احساسات و مطالعه و كتاب
... خواني، شعرخواني، نوشتن انشا و هايي نظير كتاب ها و فعاليت طريق متن
  .شود پيگيري مي

  
  تقويت مهارت گوش دادن و سخن گفتن. 8

هاي فارسي  هاي شفاهي زبان، در كتاب با توجه به اهميت مهارت
هاي متنوعي در جهت برآورد شدن اين هدف  ي ابتدايي، فعاليت دوره
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گوش كن و بگو، درست و : هايي مانند بيني شده است؛ فعاليت پيش
نادرست، به دوستانت بگو، اجراي نمايش، گوش دادن به قصه، و 

شوند، سخنان ديگران را درك  دكان قادر ميبه اين ترتيب كو. گويي قصه
ي سخنان ديگران نظر بدهند، قبل از سخن گفتن فكر كنند،  كنند، درباره

  .وگوها شركت كنند ها و گفت در جمع سخن بگويند و در بحث
  

  خواندن  تتقويت مهار. 9
ها و  شود، با انجام تمرين به منظور نيل به اين هدف سعي مي

ها را با لحن  كودكان كمك شود تا متن درس هاي متنوع به فعاليت
ها و  ها را با صداي بلند و درست بخوانند، پيام درس مناسب بخوانند، متن

ي ديد خود را در خواندن وسعت دهند، و  ها را درك كنند، دايره نوشته
در اين جهت، . خواني را رعايت كنند عادات و آداب مطالعه و كتاب

بيني  خواني پيش ها و كتاب خواني ها روان هاي مناسبي براي درس متن
  .اند شده

  
  تقويت مهارت نوشتن . 10

رود، خوانا و درست بنويسند، كلمات و  آموزان انتظار مي از دانش
هاي خطي را رعايت كنند، برخي  جمالت را به درستي بنويسند، نشانه

 هاي مستقلي را ها به كار برند و متن هاي نگارشي را در نوشته مهارت
هاي متنوعي در كتاب  براي دستيابي به اين انتظارات، تمرين. بنويسند

بنويس، كامل كن، جمله بساز، مرتب كن، : اند از قبيل بنويسيم طرح شده
بندي كن، نگارش ساده،  بندي كن، انتخاب كن، كلمه بساز، دسته طبقه

  ...نگارش خالق و
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ي  رهي اول و دوم دو هاي آموزشي كتاب فارسي پايه هدف 
  ابتدايي

  
  هاي شناختي حوزه) الف

  ـ آشنايي با نمادهاي خط فارسي
  ي نمادها و معاني مناسب و متناسب ـ گسترش حوزه

  نشيني ـ آشنايي اوليه با عناصر محور جانشيني و هم
  ي گفتاري زبان معيار ـ شناخت گونه
  هاي نظم مناسب و متناسب ـ شناخت نمونه

  دي، ملي، علمي، اجتماعي و هنريـ آشنايي اوليه با مسائل اعتقا
  هاي صحيح تقويت و پرورش حافظه و تفكر خالق  ـ شناخت شيوه

  
  ي عاطفي حوزه) ب

  :هاي ايجاد عالقه و نگرش مثبت نسبت به فراهم آوردن زمينه. 1
  ـ برقراري ارتباط شنيداري و گفتاري

  هاي ساده و تصويري ي نوشته ـ مطالعه اوليه
  علمي، هنري و اعتقادي ـ مسائل اعتقادي، ملي،

  تلطيف احساسات و عواطف. 2
  

  ي مهارتي حوزه) پ
  : مهارت گوش دادن. 1

  ـ دقت در سخن عيني و واضح گوينده
  ـ دريافت پيام ساده، واضح و عيني

  هاي يك پيام واضح و كوتاه ـ دريافت ارتباط بين بخش
  هاي واضح و ساده ـ بررسي شنيده
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  ت زبانيهاي متفاو ـ درك پيام در گونه
 ـ دقت در آهنگ كالم

  
  : مهارت سخن گفتن. 2

  ـ به كارگيري كار افزارهاي مناسب ارتباطي
  ـ برقراري ارتباط احساسي و عاطفي با شنونده

  وگوي دوسويه ـ حركت از سخن خودمحور به گفت
  ـ توانايي سخن گفتن كوتاه و ساده در برابر جمع

  ـ انسجام در رساندن پيام
  االت گويي به سؤ ـ پاسخ

 هاي متفاوت زباني كارگيري گونه ـ به
  
  : مهارت خواندن. 3

  )توانايي رمز برگرداني نمادهاي نوشتاري(ـ خواندن نمادهاي نوشتاري 
  ـ توانايي دريافت ارتباط معنايي يك متن ساده

  خواني متن ساده ـ بلندخواني و صامت
  ـ خواندن متن ساده يا شعر با لحن و آهنگ مناسب

  ررسي متن ساده و كوتاهـ توانايي ب
  كارگيري كار افزارهاي مناسب در خواندن  ـ به

  ـ كسب عادات مطلوب در خواندن 
 ي ديد در خواندن  ـ گسترش دايره

  
  مهارت نوشتن . 4

  ـ نوشتن درست نمادهاي نوشتاري
  ـ توانايي تبديل نمادهاي صوتي به نوشتاري
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  )و زيبانويسينويسي  خوانايي، درست(كارگيري به هنجار خط  ـ به
  ـ استفاده از برخي عالئم سجاوندي

  ـ كسب عادات مطلوب در هنگام نوشتن 
  )جمالت با كلمات افتاده(ـ كاربرد درست كلمات در جمله 

  هاي ساده  ـ توانايي نوشتن جمله
  

هاي  ي درسي آموزش زبان فارسي پايه هاي كلي برنامه هدف 
  ي ابتدايي سوم، چهارم و پنجم دوره

 
  ي شناختي حوزه )الف

  ي نمادها و معاني مناسب و متناسب ـ گسترش و تعميق حوزه
  ي گفتاري زبان معيار گونه ـ تداوم شناخت

  ـ توسعه و تعميق آشنايي با ساختار زبان فارسي معيار
  ـ آشنايي ابتدايي با ساختار نظم و نثر

  هاي نظم و نثر تر نمونه ـ شناخت بيش
  ملي، هنري، اجتماعي، علمي ـ شناخت برخي مسائل اعتقادي،

  هاي هنري زبان  ـ آشنايي مختصر با جلوه
  هاي خواندن و نوشتن ـ آشنايي با شيوه

  هاي نگارشي ـ شناخت انواع پاره مهارت
  
  ي عاطفي حوزه) ب

  : پرورش و تقويت عالقه و نگرش مثبت نسبت به
  گذاري به احساسات و عواطف و افكار ديگران  ـ ارج

  مؤثر احساسات، عواطف و افكار خود ـ بيان مناسب و
  ـ مسائل اعتقادي، ملي و هنري و اجتماعي

  هاي ساده و مناسب ها و قصه ي نوشته ـ مطالعه
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  هاي زيباي سخن ـ جنبه
  هاي كوتاه ـ نوشتن متن

  ـ زيبايي و خوانايي خط
  

  ي مهارتي حوزه) پ
  : مهارت گوش دادن. 1

  ـ دقت در سخن گوينده
  ايي پيام ي معن ـ دريافت هسته

  هاي يك پيام ـ دريافت ارتباط ميان بخش
  ها ـ بررسي و نقد شنيده
  هاي متفاوت زباني ـ دريافت پيام در گونه
  ـ دقت در آهنگ كالم

  : مهارت سخن گفتن. 2
  كارگيري كارافزارهاي مناسب ارتباطي ـ به

  ي برقراري ارتباط عاطفي با شنونده ـ توسعه
  وگوها ها و گفت ـ شركت فعال در بحث

  ـ سخن گفتن مؤثر و مناسب در برابر جمع
  ـ انسجام و انتظام در رساندن پيام

  ها گويي خالق به پرسش ـ پاسخ
  هاي متفاوت زبان ـ به كارگيري مناسب گونه

  : مهارت خواندن. 3
  ي سرعت بخشيدن به خواندن نمادهاي نوشتاري ـ توسعه

  هاي يك متن ـ توانايي دريافت ارتباط معنايي بخش
  ـ دريافت پيام اصلي يك متن

  ـ خواندن متن متناسب با محتواي آن
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  ـ خواندن نثر و شعر با لحن و آهنگ مناسب
  ـ توانايي نقد و بررسي يك متن

  ـ به كارگيري كارافزارهاي مناسب در خواندن
  ـ تعميق عادات و آداب مطلوب در خواندن

  ي ديد در خواندن ـ گسترش دايره
  :مهارت نوشتن. 4

  رش توانايي تبديل نمادهاي صوتي به نوشتاريـ گست
  ي توانايي درست، خوانا و زيبانويسي ـ توسعه

  ـ تعميق عادات مطلوب هنگام نوشتن
  ـ استفاده از عالئم سجاوندي

  ها ها در قالب نوشته ـ بيان باورها، احساسات و خواسته
 ـ توانايي به كارگيري درست كلمات در جمالت 

  
  

  ي ابتدايي وزشي زبان فارسي دورههاي آم انواع كتاب 
هاي آموزشي زبان فارسي را به  توان كتاب ها، مي با توجه به اين هدف

  : دو دسته تقسيم كرد
  
  آموزشي هاي كمك كتاب) الف

ي يادگيري،  هايي هستند كه به منظور ايجاد انگيزه، توسعه كتاب
د هاي ذهني و عملي، رش افزايش دانش و سواد علمي، پرورش مهارت

ي درسي  هاي برنامه روابط اجتماعي، و ارتقاي يادگيرنده، با توجه به هدف
ي آموزش زبان  در حوزه. شوند آموزش زبان فارسي تهيه و تنظيم مي

  : گردند بندي مي هاي كمك آموزشي به سه گروه طبقه فارسي، كتاب
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  آموزان افزايي زبان فارسي براي دانش هاي دانش كتاب. 1
ها و موضوعات مربوط به دستور  ا مفاهيم، سرفصله اين نوع كتاب

زبان، نگارش، امال، شاعران و نويسندگاني را كه در كتاب درسي آموخته 
هايي كه در اين زمينه  از جمله كتاب. دهند اند، مورد توجه قرار مي شده

هاي  آموزي و كتاب ي دانش نامه هاي فرهنگ، واژه شود كتاب تهيه مي
  .داستان هستند

  
  آموزان هاي زبان دانش هاي پرورش مهارت كتاب. 2

هاي زباني، يعني گوش  ي مهارت ي ابتدايي در زمينه آموزان دوره دانش
هايي دارند كه از طريق  دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن نياز به كتاب

هايي كه  هاي زباني خود را پرورش دهند، مثل كتاب ها بتوانند، مهارت آن
، مطالعه و كتابخواني، نگارش و )خط تحريري(يسي نو ي خوش در زمينه

 .شوند انشا تهيه و توليد مي
  

افزايي، مهارتي و روشي براي كارشناسان و  هاي دانش كتاب. 3
  معلمان

شناسي، آواشناسي، معناشناسي،  ي زبان هايي هستند كه در زمينه كتاب
زش ي آمو هاي زباني، نحوه دستور زبان، ادبيات كودك، پرورش مهارت

... خواني و سازي، قصه زبان فارسي، فنون كالسداري، تاريخ ادبيات، آزمون
عالوه . دهند ي ابتدايي ارائه مي اطالعاتي را به كارشناسان و معلمان دوره

ي  ي افزايش اطالعات خود در زمينه توانند درباره بر اين، معلمان مي
تدايي نيز به ي اب هاي فارسي بخوانيم و بنويسيم در دوره تدريس كتاب

ي  كنند، در زمينه ها به معلم كمك مي اين نوع كتاب. ها مراجعه كنند آن
هاي فارسي بخوانيم و بنويسيم اطالعات الزم را به  روش تدريس كتاب
ها آشنا شود،  سازي براي درس ها و الگوهاي تمرين دست آورد، با نمونه
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هاي مؤلفان  صيهها را ببيند، به تو پاسخ برخي مشكالت و تمرينات درس
هايي از رفتار و سؤاالت امتحاني  ها توجه كند و با نمونه در تدريس درس

  .آشنا شود
  

  درسي هاي كمك كتاب) ب
هايي هستند كه به منظور تسهيل، تقويت، تكميل، تعميق  كتاب

هاي  ها و برنامه يادگيري و فراهم كردن آموزش جبراني براساس هدف
  .شوند ي ابتدايي تهيه و تنظيم مي درسي آموزش زبان فارسي دوره

درسي در آموزش زبان فارسي به دو دسته تقسيم  هاي كمك كتاب
  :شوند مي

  هاي كار و تمرين  كتاب. 1
هايي از  ها و فعاليت ها، تمرين اي از پرسش ها، مجموعه در اين كتاب

ها  شود كه انجام آن طراحي مي» بخوانيم و بنويسيم« هاي فارسي كتاب
. شود ها مي ها و تكميل آموخته ها، جبران ضعف بيت آموختهموجب تث

ها، مباحث و نكات درسي را  آموزان با حل تمرينات اين كتاب دانش
  .گيرند تر و بهتر ياد مي بيش

  
  آموزان هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش كتاب. 2

هايي  كنند تا با نمونه آموزان كمك مي ها به معلمان و دانش اين كتاب
كه آزمون درسي  با توجه به اين. هاي درسي و امتحاني آشنا شوند از سؤال

بدين ترتيب اين گروه از ي ابتدايي شفاهي است،  فارسي در دوره
هاي چهارم و پنجم دبستان به منظور  تر در پايه ها بيش كتاب

ها مورد استفاده قرار  هاي ورودي مدرسه استفاده از آزمون
ها طبق اصول و ضوابط  رتي كه تهيه و توليد اين كتابدر صو .گيرند مي
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ي معلمان باشند و آنان را  توانند الگوي خوبي براي استفاده علمي باشد، مي
  .ي رفتار آشنا سازند و سياهه  ي سؤال ي تهيه به طور غيرمستقيم با نحوه

  
آموزشي و كمك درسي آموزش   هاي كمك هاي كتاب ويژگي 

  زبان فارسي
هاي  شود كه كتاب به آنچه گفته شد، به روشني ديده مي با توجه

اما . هاي درسي تفاوت زيادي دارند آموزشي و كمك درسي با كتاب كمك 
چنين نيست كه اين سه گروه كتاب در عرض هم باشند، بلكه در طول 

هاي  يكديگر هستند و دو گروه ياد شده در جهت تقويت و تكميل كتاب
هاي كمك آموزشي و  طور كلي كتاب به. ندشو درسي فارسي توليد مي

هاي خاص  هاي عمومي و ويژگي كمك درسي داراي يك سلسله ويژگي
ها به ناشران، معلمان، ارزيابان كمك  هستند كه تبيين و تشريح آن

تري نسبت به تأليف، توليد و ارزيابي  كند، با آگاهي و درايت بيش مي
  .هاي غيردرسي اقدام كنند كتاب
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  هاي عمومي ژگيوي) الف
هاي كمك آموزشي و كمك درسي بدون در نظر گرفتن  ي كتاب همه
 : هايي دارند كه در چهار دسته قابل بررسي هستند ها، ويژگي نوع آن
  
  ساختار ظاهري و فيزيكي كتاب. 1

اي است كه خواننده را به دنياي  فرم و ظاهر كتاب به مثابه پنجره
اند در جذب يا دفع مخاطب نقش بسيار تو بنابراين مي. خواند كتاب فرا مي

مواردي كه در اين زمينه بايد مورد توجه باشند، عبارتند . مهمي را ايفا كند
  : از

هاي روي جلد جذاب و  آميزي و نوع نوشته طراحي، رنگ. 1ـ1
خواني و ارتباط معنادار  هاي فارسي هم برانگيزنده باشد و با محتواي كتاب

  .داشته باشد
ب و شكل ظاهري آن با محتواي كتاب فارسي و گروه قطع كتا. 2ـ1

  .سني دبستان هماهنگ باشد
ي ابتدايي از  ساختار فيزيكي كتاب به تناسب گروه سني دوره. 3ـ1

  .تري برخوردار باشد استحكام بيش
اي باشد كه در خواننده ايجاد انگيزه  آرايي كتاب به گونه صفحه. 4ـ1

ي مباحث را با  ني و مستقل بخواند و ادامهكند تا او بتواند، كتاب را به آسا
  .نظم فكري و منطقي دنبال كند

آموزان  هاي سني دانش ي حروف كتاب با ويژگي نوع و اندازه. 5ـ1
  .ي ابتدايي هماهنگ باشد دوره

ي ابتدايي، از سفيدخواني  آموز دوره با توجه به شرايط سني دانش. 6ـ1
  .شود ي بين سطرها به درستي استفاده و فاصله

اي عمل شود كه عالقه به  در تصويرسازي و طراحي به گونه. 7ـ1
  .تر شود مطالعه و خواندن بيش
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بين محتواي تصويرها و محتواي متن هماهنگي ايجاد شود تا . 8ـ 1
  .تر مطالب فراهم آيد زمينه براي فهم بيش

بندي مناسب، فهرست  كتاب داراي شناسنامه، مقدمه، فصل. 9ـ1
  .نامه باشد منابع و واژه

  
  ي كتاب مايه محتوا و درون. 2

عالوه بر فرم و شكل ظاهري كتاب، ويژگي ديگري كه در جذابيت و 
سزايي دارد، توجه به عناصر دروني و محتوايي اثر  اثرگذاري كتاب نقش به

  :در اين زمينه بايد موارد زير مدنظر مؤلفان و ناشران باشد. است
ي درسي آموزش زبان فارسي  رنامههاي ب محتواي كتاب با هدف. 1ـ2

هاي كتاب كمك آموزشي و كمك  تناسب داشته باشد و بخشي از هدف
  .درسي به طور صريح در ابتداي كتاب ذكر شود

در انتخاب و تأليف محتواي كتاب الزم است، به برخي از اصول . 2ـ2
توجه به نياز : و معيارهاي علمي تدوين محتوا توجه شود، از قبيل

هاي فرهنگي ملي و  وز، توجه به نياز جامعه، در نظر گرفتن ارزشآم دانش
هاي كاربردي  ديني، در نظر گرفتن چارچوب كتاب درسي، رعايت جنبه

  ... يادگيري، رعايت سير منطقي مباحث از ساده به مشكل و
ها، ساده و روان و  ساختار نحوي جمالت و عبارات متن و تمرين. 3ـ2

الخط  موارد مصوب در رسم. ي ابتدايي باشد دورهآموزان  در حد فهم دانش
  .فارسي نيز رعايت شود

اي باشند كه به  ها و نمودارها به گونه ها، جدول تصويرها، شكل. 4ـ2
هاي فارسي بخوانيم و بنويسيم كمك كنند،  گيري بهتر مفاهيم كتابياد

هاي جامعه مغايرت نداشته  پيام متن را به روشني انتقال دهند، با ارزش
  .باشند، و معيارهاي فني و هنري رعايت شده باشد
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  ي محتواي كتاب هاي ارائه روش. 3
هاي كمك آموزشي و كمك درسي آموزش زبان فارسي در  كتاب

به نظر . شوند هاي متفاوتي سازماندهي و ارائه مي ي ابتدايي به روش رهدو
رسد با توجه به مهارتي بودن درس فارسي بهتر است، توليد كنندگان  مي

زيرا براي . تري به اين ويژگي داشته باشند هاي آموزشي توجه بيش كتاب
گيري، تلخيص، مطالعه،  هاي تفكر، استدالل، نتيجه تقويت مهارت

ي محتوا، هم در  هاي ارائه الزم است، روش... نويسي، تحليل متن وباز
عالوه . ها، كامالً آموزشي و ملموس باشند ها و پرسش متن هم در تمرين

ي محتوا از قبيل داستان،  هاي ارائه بر اين، بهتر است در استفاده از روش
  .شدگيري اصل تنوع همواره مدنظر با بندي، تحليل و نتيجه نگارش، طبقه

ي محتوا، ناشر و مؤلف بايد به اين نكته نيز  هاي ارائه در كنار روش
به اين منظور . هاي خودارزشيابي نيز بهره بگيرند توجه كنند كه از روش

اي باشد كه ضمن تقويت كتاب  ها به گونه الزم است، نوع و سطح پرسش
وز پس آم مثالً دانش. آموز تعيين شود درسي، بازخورد آن توسط خود دانش

هايي، خودش را  هاي كتاب، براساس مالك ها و خواسته از انجام تمرين
ارزشيابي كند و به خود پاداش بدهد و به اين خاطر، كارت آفرين در پايان 

  .كتاب قرار گرفته باشد
  

  هاي اختصاصي ويژگي) ب
  آموزان افزايي زبان فارسي براي دانش هاي دانش كتاب. 1
شناسي زبان فارسي را به  هاي معرفت اي از حوزه مجموعه. 1ـ1
ي دستور، نگارش،  ي ابتدايي ارائه دهند؛ مثالً در زمينه آموزان دوره دانش

  .امال، داستان، مطالعه و يادگيري
آموز را هنگام برخورد با كتاب درسي  اشكاالت و ابهامات دانش. 2ـ1

  .فارسي و حل تمرينات برطرف كنند
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آموز باشند و  ي دانش ورد استفادهبه عنوان منبع و مرجع، م. 3ـ1
  .ي پژوهش را در او تقويت كنند روحيه
آموز را برانگيزند و بر عالقه و نشاط او  كنجكاوي و تفكر دانش. 4ـ1

  .نسبت به درس فارسي بيفزايند
ي درسي آموزش  ها در چارچوب برنامه موضوعات و مطالب آن. 5ـ1

  .زبان فارسي باشند
ها، خود را ارزشيابي كند تا  ي مطالب آن طالعهآموز پس از م دانش. 6ـ1

  .هاي متفاوت فارسي در او تقويت شود هنر خواندن و تحليل متن
اي باشد  ها از نظر منطقي به گونه بندي و نظم عبارات آن جمله. 7ـ1

  .آموز را فعال نگه دارد كه ذهن دانش
  
  آموزان هاي زباني دانش هاي پرورش مهارت كتاب. 2
  .هاي انتخابي، زبان و بيان ساده و روان باشد ستاندر دا. 1ـ2
هايي از متن داستان، مهارت خواندن و درك فهم  با طرح پرسش. 2ـ2
  .آموزان را تقويت كنند دانش
نويسي تا  ها، از جمله هاي گوناگون نگارشي مطرح در آن مهارت. 3ـ2

  .آموزي باشد نويسي، با تأكيد بر مهارت خالصه
نويسي، نگارش و امال،  خابي براي مطالعه، خوشهاي انت متن. 4ـ2

  .مناسب و قابل فهم باشند
هاي زباني، متناسب با  هاي انتخابي براي تقويت مهارت متن. 5ـ2
  .ي درسي آموزش زبان فارسي باشند برنامه
ها و الگوهاي قالبي، راهكارهاي توليد و  ي نمونه به جاي ارائه. 6ـ2

  .ه كنندتقويت خواندن و نوشتن را ارائ
ي واژگاني و درك معنايي را همواره در نظر داشته  گسترش دامنه. 7ـ2
  .باشند
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ها ابهام  ها و عباراتي استفاده كنند كه در تلفظ و معناي آن از واژه. 8ـ2
  .يا دوگانگي نباشد

آموزان، از  به منظور تقويت لحن و آهنگ گفتن و خواندن دانش. 9ـ2
  .استفاده كنندگذاري به موقع  هاي نقطه نشانه
هاي  هاي زباني و انديشيدن، تمرين به منظور تقويت مهارت. 10ـ2

  .فرايندي و فعال طرح كنند
  
افزايي، مهارتي و روشي براي كارشناسان  هاي دانش  كتاب. 3

  و معلمان
ي ابتدايي، مطالب و مباحثي از علم  براي افزايش معلمان دوره. 1ـ3
هاي ادبي، تاريخ ادبيات  بان فارسي، آرايهشناسي، دستور ز آموزي، زبان زبان

  .هاي تدريس درس فارسي ارائه دهند و شيوه
ي درسي آموزش زبان فارسي، توانايي و  ضمن تأكيد بر برنامه. 2ـ3

هاي ياددهي ـ يادگيري تقويت  مهارت معلم را در فرايند انجام فعاليت
  .كنند

زمينه را براي  با حل ابهامات و پاسخ به سؤاالت كليدي معلم،. 3ـ3
  .هاي فارسي فراهم كنند بهبود آموزش كتاب

به معلم كمك كنند، تا نسبت به طراحي آموزشي درس فارسي و . 4ـ3
  .ي كالس توانمند شود اداره

هاي  ها در كتاب ي نويسندگان و شاعراني كه آثار آن درباره. 5ـ3
عاتي را ارائه طور روشن و ساده اطال اند، به فارسي مورد استفاده قرار گرفته

  .دهند
هاي گوش دادن، سخن گفتن،  راهكارهايي براي تقويت مهارت. 6ـ3

  .آموزان توصيه كنند خواندن و نوشتن دانش
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ها، طرح تمرين،  راهكارهايي براي تقويت مهارت تدريس درس. 7ـ3
ي ارزشيابي از كتاب  گفتن امال، طرح موضوع انشا، نقد و داوري، و نحوه

  .دفارسي ارائه دهن
  
  هاي كار و تمرين كتاب. 4
ي درسي آموزش زبان فارسي و  هاي برنامه به تناسب هدف. 1ـ4
  .، تمرين و فعاليت طراحي شده باشند»بخوانيم و بنويسيم«هاي  كتاب
ها و  به منظور پرورش خالقيت و نگارش خالق، پرسش. 2ـ4
رائه بخشي به اشيا يا تكميل داستان ناتمام ا هاي خالق مثل جان تمرين
  .دهند
  .اي و قالبي، پرهيز كنند هاي عين كتاب يا كليشه از طرح سؤال. 3ـ4
هاي انتخابي براي كتاب كار و تمرين، از تنوع الزم  تمرين. 4ـ4

  .برخوردار باشند
هاي درس، به تقويت مهارت  ها و آموخته ضمن تأكيد بر نكته. 5ـ4

  .انديشيدن و تفكر كمك كنند
هاي درس  ند كه بين مفاهيم و مهارتهايي طرح كن تمرين. 6ـ4

  .هاي مرتبط، هماهنگي به وجود آيد فارسي با ساير درس
هاي كتاب فارسي،  آموز در حل تمرين به منظور هدايت دانش. 7ـ4
  .هايي مشابه و تفكر برانگيز طرح كنند تمرين
به سطوح متفاوت دانشي و مهارتي  ها،  ها و تمرين در طرح سؤال. 8ـ4

  .هاي فردي توليد شوند تا مطالب با توجه به تفاوتتوجه كنند 
  
  هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي كتاب. 5
كنند، در كتاب با اصول، ضوابط  هايي كه طرح مي نمونه آزمون. 1ـ5 

  .هاي امتحانات هماهنگ باشد نامه بندي و آئين هاي ارزشيابي، بارم و شيوه
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هاي مناسب  ؤاالت را با نمونهآموزان و طراحان س معلمان، دانش. 2ـ5
  .سؤاالت امتحاني آشنا كنند

هايي از  براي تقويت قدرت تفكر و نظم منطقي، نمونه. 3ـ5
  .هاي خالق و واگرا را نيز طرح كنند پرسش
اي باشد كه  بندي سؤاالت آزمون به گونه طراحي و سطح. 4ـ5
  .آموز بتواند خودش را ارزيابي كند دانش
هاي اماليي، نگارشي، انشايي،  د تنوع در پرسشبه منظور ايجا. 5ـ5

هايي كامالً نوين طرح كنند تا زمينه  پرسش... خواندن و درك مطلب، و
  .براي ايجاد تحول در نگرش جامعه و معلمان فراهم شود

  
ي درسي آموزش زبان فارسي  موضوعات و مفاهيم برنامه 
  ي اول پايه

  
  موضوعات و مفاهيم دانشي و ارزشي) الف
خانه، مدرسه، پارك، بازار، ورزش، كشاورزي، خدا، مسجد، خوبي،  

دوستي، اعضاي بدن، طبيعت، حيوانات، كتاب، بيت، ايران، انقالب، ميهن، 
  .دريا، جنگل، فصول، و سفر

ترها، آداب معاشرت، فوايد  مهرباني خدا، همكاري، احترام به بزرگ 
ست، بهداشت فردي، قرآن، زي خواني، نماز، آداب و رسوم، حفظ محيط كتاب

  .، دعا، و مقررات سفر)ع(ي فجر، امام علي  سالم كردن، عيد مبعث، دهه
  
  موضوعات و مفاهيم زباني و ادبي) ب
  .هاي زبان فارسي، حروف الفبا، و ترتيب اجزاي جمله نشانه 
  .قالب داستان، نمايش، لطيفه، و آهنگ و ريتم شعر 
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  امالييموضوعات و مفاهيم نگارشي و ) پ
  .سازي، و توصيف تصوير ساختار كلمه، ساختار جمله، جمله 
هاي چند شكل، يك صدا و چند شكل، واو  ها، صامت نويسي، نشانه درست 

  .هاي استثنا معدوله، تشديد، و نشانه
  

ي درسي آموزش زبان فارسي  موضوعات و مفاهيم برنامه 
  ي دوم پايه

  
  شيموضوعات و مفاهيم دانشي و ارز) الف
كمان، كار و  مدرسه، كتابخانه، بهداشت دندان و گوش، ميكروب، رنگين 

ها، پرچم، نوروز، پروانه،  تالش، خانواده، باران، تغذيه، زيارت، ديدني
  .حيوانات، فرهنگ بومي، هنرمند و فردوسي

رويي، تعاون،  خوري، خوش دعا، تشكر، نظافت، رعايت ادب، كم 
يوانات، پايداري، پرهيز از غرور، دستگيري از پذيري، مراقبت از ح مسؤوليت

  .بهمن 22نيازمندان، زيارت، وضو، قناعت، محبت، راستگويي و 
  
  موضوعات و مفاهيم زباني و ادبي) ب

ي مقصوره، مطابقت نهاد و فعل، قيد زمان، پسوند نده، تر، ترين،  
حروف اضافه، اين و آن، كلمات پرسشي، ي نسبت، تركيب وصفي، زمان 

  .ال و آينده و ترتيب جملهح
  .قصه، داستان، افسانه، زبان ادبي، شعر و وزن و ريتم 
  
  موضوعات و مفاهيم نگارشي و اماليي) پ

گذاري  عالمت پرسش و گيومه، استفاده از صفت در توصيف، نشانه 
  .نويسي نويسي، و خاطره جمالت، خالصه
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هاي )ه(شخيص نويسي، كلمات تازه، و ت واو معدوله، تنوين، درست 
  .ملفوظ و غيرملفوظ

  
ي درسي آموزش زبان فارسي  موضوعات و مفاهيم برنامه 
  ي سوم پايه

  
  موضوعات و مفاهيم دانشي و ارزشي) الف
ي زمين، اعتماد به نفس، فداكاري،  خانواده، كالس، كانون، كره 

، )ع(بل، آفرينش، حضرت علي  هوشياري، احترام به ديگران، پرواز، گراهام
هاي ايران، ورزش، جنگل، سعدي و  جشن تكليف، قهرمانان ايراني، زيبايي

  .نقاشي
گزاري از خدا، قدرداني، كارگروهي، انتقادپذيري، نظم، مطالعه،  سپاس 

دوستي،  دوستي، جشن تكليف، وطن احترام به قانون، فداكاري، شهدا، نوع
  .ريزي نوازي، وفاداري و برنامه اوقات فراغت، منابع ملي، مهمان

  
  موضوعات و مفاهيم زباني و ادبي) ب
مطابقت نهاد و گزاره، زمان فعل، را، ماضي بعيد، بدل، ات، ضماير، انه  

ي  باگر، گاه، مند، صفات، رابطه  وين نسبي، واحد شمارش، گسترش واژه
  .ترادف، تضاد و شمول معنايي

 المثل، شعرو موسيقي و وزن و مثل، قصه، حكايت، تشخيص، ضرب 
  .آهنگ
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  موضوعات و مفاهيم نگارشي و اماليي) پ
نويسي، تبديل گفتار به نوشتار،  نويسي، عالمت تعجب، خاطره گزارش 
برداري، نگارش خالق، كوتاه  نامه، يادداشت نگاري، عنوان، زندگي نامه

  .نويسي كردن جمله، و ساده
ا و ه ي واژگاني، متضادها، متشابه شبكه  خانواده، گروه كلمه، هم 

  .ها مترادف
  

ي درسي آموزش زبان فارسي  موضوعات و مفاهيم برنامه 
  ي چهارم پايه

  
  موضوعات و مفاهيم دانشي و ارزشي) الف
معلم، خانواده، كودك، ورزش باستاني، ترس، روابط اجتماعي، قانون،  
ورن، عيد فطر، امام  جويي، فرهنگ و ادب بومي، ابوعلي سينا، ژول صرفه
راث فرهنگي، ثروت ملي، بهار، فرهنگي بومي، داستان، مولوي، و ، مي)ع(حسين
  .مثل
مشورت، سازندگي، ميراث فرهنگي، درختكاري محيط زيست، عاشورا،  

نظم، پرهيز   پذيري، معلم، مطبوعات، مناجات، مخلوقات خدا، اسراف، قانون
  .از تكبر، آزادي، ارتش و منابع ملي

  
  بيموضوعات و مفاهيم زباني و اد) ب

  ي مركب، پسوند گارومان، پيشوند باومي، منادا، اسم غير ساده، كلمه 
صفت، ياي لياقت، منفي كردن، مجاز، فعل ماضي، فعل متعدي، تخفيف، 

  .حروف ربط، مصدر و حذف به قرينه
قافيه، تشبيه، كنايه، مثل، تشخيص، شعرگويي، طنز، قصه، افسانه،  

  .چيستان و ادبيات كهن
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  و مفاهيم نگارشي و امالييموضوعات ) پ
ي زباني و  نويسي، عالئم نگارشي، نوشته عالمت اختصاري، خالصه 

  نويسي، مقايسه، ادبي، جمالت شرطي، گزارش خاطره، گسترده
  .نويسي برداري و دنباله يادداشت

جمع مكسر، هم خانواده، متضاد، مترادف، متشابه، گروه كلمه و  
  هاي همگون واژه

  
ي درسي آموزش زبان فارسي  مفاهيم برنامه موضوعات و 
  ي پنجم پايه

  
  موضوعات و مفاهيم دانشي و ارزشي) الف
نامه، بهداشت، محيط، بهداشت رواني، كار و كوشش،  كتاب، لغت 

خدمت كردن، اميدواري، زكرياي رازي، رايانه، سعدي، خواجه نصير توسي، 
ملي، زمستان، طبيعت ، حضرت نوح، سرود ملي، قهرمانان )عج(امام زمان 

  .ايران، حافظ، فرشچيان و گلزار ادب فارسي
ايران، سرود ملي، ظهور، رزمنده، بسيج، مناجات، اميدواري، كوشش،  

جويي، سازندگي، ميهن دوستي و ميراث  وجدان كاري، امنيت، حقيقت
  .فرهنگي

  
  موضوعات و مفاهيم زباني و ادبي) ب

سازي، فعل، اسم مركب،  صفت ي بلند، فعل گذرا و ناگذرا، جمله 
  .ي فعل، قيد، پسوندمان، زار و ساز اشتقاق، زمان فعل، حرف اضافه

رديف و قافيه، موسيقي شعر، تشخيص، طنز، قصه و افسانه، چيستان و  
  .متون ادبي
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  موضوعات و مفاهيم نگارشي و اماليي) پ

نامه،  ينويسي، زندگ گسترده  ، نامه، تبديل گفتار به نوشتار، خاطره 
خالصه، بازگرداني، يادداشت، عناصر داستان، آغاز و پايان، انتخاب نام و 

  .نويسي دنباله
خانواده، متضاد، مترادف، تشابه، گروه كلمه  جمع بستن كلمات با ان، هم 

  .هاي همگون و واژه
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  فارسي هاي آموزشي زبان هاي عمومي كتاب جدول ارزشيابي از ويژگي
  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ نويسنده                 :    نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

جذابيت ظاهري روي جلد و ارتبـاط آن بـا محتـواي      1
  كتاب

          

ــن      2 ــوا و س ــا محت ــاب ب ــع كت ــم و قط ــب حج تناس
  ي ابتدايي آموزان دوره دانش

          

آرايي و تأثير آن در ايجاد انگيزه و نظم  يت صفحهكيف  3
  آموزان فكري دانش

          

ي حروف و واژگان به كار رفته در كتاب  تناسب اندازه  4
  آموزان با سن دانش

          

كيفيت تصويرها از نظر جلب توجـه و روشـن بـودن      5
  پيام

          

ـابع و واژه  كيفيت شناسنامه، مقدمه، هدف  6 سـب  نامـه و تنا  ها، من
  آموزان ها با سن دانش آن

          

ي  هـاي برنامـه   ميزان تناسب محتواي كتاب با هدف  7
  درسي آموزش زبان فارسي

          

الخـط   تناسب متن كتاب با اصـول نگارشـي و رسـم     8
  فارسي

          

            انسجام و توالي منطقي مطالب ارائه شده در كتاب  9

ديني و : هاي فرهنگي تناسب محتواي كتاب با ارزش  10
  ملي

          

            سادگي و رواني جمالت و عبارات به كار رفته  11
            هاي ارائه متن و فعاليت در كتاب ميزان تازگي روش  12

ــط       13 ــيابي توس ــارت خودارزش ــه مه ــه ب ــزان توج مي
  آموزان دانش

          

آمـوزان   تناسب زبان و بيان كتاب با نيازهـاي دانـش    14
  ي ابتدايي دوره

          

            آوري در سازماندهي كتابنو  15
            جمع امتيازات هر ستون
    كل امتياز

  



30 

 

  افزايي  هاي دانش اختصاصي كتبهاي  جدول ارزشيابي از ويژگي
  آموزان زبان فارسي براي دانش

  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ نويسنده:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

ي  اي از اطالعات مربـوط بـه حـوزه    ي مجموعه ارائه  1
  آموزي زبان

          

            آموز براي حل مشكالت درسي كمك به دانش  2

ي پژوهش و تحقيـق در دانـش    ميزان پرورش روحيه  3
  آموز

          

            آموز توجه به برانگيختن تفكر و كنجكاوي در دانش  4

ــا چــارچوب    5 تناســب موضــوعات و مطالــب كتــاب ب
  آموزي ي درسي زبان برنامه

          

آموز بـراي مطالعـه و    توجه به فعال نگه داشتن دانش  6
  كتابخواني

          

آمــوز در  ي علمــي دانــش توجــه بــه رشــد و توســعه  7
  هاي زباني مهارت

          

            تر ي بيش ميزان توجه به معرفي منابع براي مطالعه  8

هـا و موضـوعات كتـاب فارسـي      وجه بـه سرفصـل  ت  9
  بخوانيم و بنويسيم

          

هــا و  توجــه بــه پــرورش عالقــه نســبت بــه دانــش   10
  هاي زباني مهارت

          

            ي اطالعات مربوط به زبان فارسي نوآوري در ارائه  11
            جمع امتيازات هر ستون
    كل امتياز
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  هاي زباني  پرورش مهارتهاي  هاي كتاب جدول ارزشيابي از ويژگي
  آموزان براي دانش

  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ نويسنده:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

هـا و   توجه به سادگي و رواني زبـان و بيـان داسـتان     1
  متون كتاب

          

            يت مهارت خواندن و تحليل متنتوجه به تقو  2
            هاي زباني هاي كاربردي مهارت تأكيد بر جنبه  3
            نويسي هاي نگارشي و جمله توجه به تقويت مهارت  4

ــه،     5 ــراي مطالع ــون انتخــابي ب ــودن مت ــل فهــم ب قاب
  نويسي و امال خوش

          

            ي درسي زبان فارسي توجه به تناسب متون كتاب يا برنامه  6

توجه به راهكارهاي تقويت خواندن و نوشتن به زبان   7
  فارسي

          

            ي لغات و درك معنايي توجه به گسترش دامنه  8

كـارگيري لغـات و اصـطالحات دوپهلـو و      پرهيز از به  9
  مبهم

          

توجه به راهكارهاي تقويت لحـن و آهنـگ خوانـدن      10
  متون

          

فكـر و انديشـيدن در   توجه به راهكارهـاي تقويـت ت    11
  هاي زباني مهارت

          

هـاي گـوش دادن، گفـتن،     نوآوري در تقويت مهارت  12
  خواندن و نوشتن

          

            جمع امتيازات هر ستون
    كل امتياز
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افزايي، مهارتي و  هاي دانش اختصاصي كتابهاي  جدول ارزشيابي از ويژگي
  روشي زبان فارسي براي كارشناسان و معلمان

  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ نويسنده:                     م كتابنا
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

ـات     ي اطالعات نـوين در زمينـه   ارائه  1 ـان فارسـي، ادبي ي زب
  هاي تدريس كودك و شيوه

          

موزشـي و  توجه به تقويت توانايي معلـم در طراحـي آ    2
  تدريس كتاب فارسي

          

هـاي   هاي نوين براي تقويـت مهـارت   ي مهارت ارائه  3
  زباني

          

ي درسـي فارسـي    توجه به تبيـين و تشـريح برنامـه     4
  متناسب با سطح معلمان

          

            توجه به تنوع و يكپارچگي مطالب كتاب  5
            توجه به رفع مشكالت معلم و پاسخ به سؤاالت كليدي او  6

ي شـاعران و   ي اطالعات ساده و روشـن دربـاره   ارائه  7
  نويسندگان

          

ـارت  ارائه  8 ـاي گـوش دادن،    ي راهكارهاي نوين تقويت مه ه
  گفتن، خواندن و نوشتن

          

هاي امـال   ي راهكارهاي نوين براي تقويت درس ارائه  9
  و انشا

          

ــه  10 ــاره  ارائ ــاتي درب ــوه ي اطالع ــيابي  ي نح ي ارزش
  هاي فارسي ابكت

          

هـاي زبـاني بـا هـم و درس      توجه به تلفيق مهـارت   11
  هاي مرتبط فارسي با درس

          

هاي قابل اجرا در  ها و روش ي مهارت نوآوري در ارائه  12
  كالس فارسي

          

            جمع امتيازات هر ستون
    كل امتياز
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  رين كار و تمهاي  كتاب اختصاصيهاي  جدول ارزشيابي از ويژگي
  درس فارسي

  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ نويسنده:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

هاي فارسي  آموزان در كتاب  هاي دانش تعميق آموخته  1
  ابتدايي

          

            انشا توجه به پرورش خالقيت در تفكر و نگارش  2

هـاي متنـوع و جـذاب در     ها و تمـرين  ي فعاليت ارائه  3
  ي كتاب فارسي ادامه

          

اي و  هاي عـين كتـاب و كليشـه    پرهيز از طرح سؤال  4
  ها پرهيز از پاسخ به آن

          

آمـوزان در كتـاب    هاي دانـش  توجه به تلفيق آموخته  5
  ها فارسي با ساير درس

          

ـراي هـدايت    ها توجه به طرح تمرين  6 ي مشابه كتاب فارسـي ب
  آموز دانش

          

ها با در نظر  ها و سؤال توجه به سطوح متفاوت تمرين  7
  هاي فردي گرفتن تفاوت

          

            گيري از امكانات هنري براي انتقال مؤثر مطالب بهره  8

هاي زباني گوش دادن، گفتن،  توجه به تقويت مهارت  9
  خواندن و نوشتن

          

            ها اي در پايان فصل ه به طراحي تمرينات دورهتوج  10

هـاي نـوين از    هـا و فعاليـت   نوآوري در طرح تمـرين   11
  كتاب فارسي

          

            جمع امتيازات هر ستون
    كل امتياز
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سنجش و ارزشيابي از هاي  كتاب اختصاصيهاي  جدول ارزشيابي از ويژگي
  كتاب فارسي 

  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ نويسنده    :                 نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

            بندي هاي ارزشيابي و بارم رعايت منطقي شيوه  1
            ي ارزشيابي از كتاب فارسي نامه توجه به آئين  2
            ي نمونه سؤاالت امتحاني مناسب ارائه  3
            هاي خالق و واگرا ها و سؤال توجه به طرح پرسش  4

توجه به ايجاد امكـان بـراي خـود ارزشـيابي توسـط        5
  آموز دانش

          

ـارتي   توجه به رعايت سطوح سؤاالت در حيطه  6 هاي دانشي، مه
  و نگرشي

          

هـاي متنـوع اماليـي، نگارشـي و درك      طرح پرسش  7
  مطلب

          

هـاي   هـا در قسـمت   به سؤالطرح دستورالعمل پاسخ   8
  مورد نياز

          

سازي و طـرح سـؤال    ي الگوهاي آزمون توجه به ارائه  9
  براي معلم

          

هـاي   ها، بـا تأكيـد بـر مهـارت     ايجاد تنوع در پرسش  10
  گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن

          

هـا از   بنـدي سـؤال   سـازي و سـطح   نوآوري در آزمون  11
  كتاب فارسي

          

            مع امتيازات هر ستونج
    كل امتياز
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هـاي علمـي    كوشـد تـا يافتـه    هاي آموزشي مـي  جموعه راهنماهاي توليد كتابم
هاي آموزشـي   بخشي كتاب سامان ي هنظران دربار هاي صاحب كاربردي و ديدگاه
هاي آموزشـي   نويسندگان، ناشران و ساير پديدآورندگان كتاب ي را براي استفاده

  .كندارائه 
  ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه

  آموزشي دفتر انتشارات كمك
 هاي آموزشي بخشي كتاب دبيرخانه سامان

http://samanketab.roshdmag.ir  


