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  :مقدمه

زیراجامعه دسیتخوش   به شکوفایی برساند باز نگری در امر آموزش و پرورش می تواند جامعه را

تحول است که جامعه را به سوی رشد و توسعه سوق میی دهید. تحیو تی کیه در      .تحول است

و  دهییاد -ل تغییر در آموزش و شیوه های یادگیریترین عل جوامع مختلف پیش می آید مهم

 در نهایت کتب درسی است.

 کیه نتیجیۀ   3-3-6بیه    4-3-5نظام آموزشی تبیدیل   به دنبال تغییرات ایجاد شده در ساختار

برنامه دوم آموزشی نیز راه  دوره ابتدایی به ۀتغییر و تحول از برنام اجرایی شدن درس ملی بود،

یند تغییر و تحیول از  آبدین سان فر .حصیلی به دوره متوسطه تغییر نام دادوعنوان دوره ت یافت

 و نخست برنامۀ درسی این دوره باز نگری و اصالح شید  به دوره اول متوسطه رسید. 1390سال

 لیف کتب انجام گرفتلتغییر و ت در دنبالۀ آن

 (  1391 ،گروه زبان و ادبیات فارسی کتب درسی دفتر برنامه ریزی و تللیف)   

البته این تغییرات را باید امری شایسته و بایسته و در راستای کیفیت بخشی به محتوای کتاب  

 و بهبود روند آموزش دانست. تغییرات در کتاب جدید بر مبنای:

 

 آموز دانش بودن فعال و مشارکتی روش آموزشی رویکرد-1
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 برسند شکوفایی و باوری خود به که ای گونه به آموزان دانش نگرش در تغییر-2

 متوسطه در ابتدایی دورۀ فارسی آموزسی برنامۀ استمرار مطالعۀ فرهنگ به توجه-3

جابجیایی و کیم شیدن    : جملیه  ازسی دوم راهنمیایی تفیاوت هیایی دارد    فار با ساختار کتاب 

وکیم   کم شدن چهار درس و یک حکایت و هم چنین اضافه شدن یک )شعر خیوانی( ، فصول

 .می باشددانش های زبانی و ادبی  بوط به شدن مطالب مر

 

 

 ساختار کتاب فارسی پایۀ هشتم )دوره اول متوسطه(

     :ساختار بیرونی

 : نام ها و  یادها  فصل چهارم -                                                           ستایش * 

: اسیالم و انقیالب   فصلل پلم م   -                                    زیبایی آفیرینش   :فصل اول -

 اسالمی                                                                                                                 

                                                                                                                                : ادبیات بومی                                                                                                     فصل ششم -                                             : شکفتن فصل دوم -

                     ادبیات جهان     :فصل هفتم -                                      : سبک زندگیفصل سوم -

 نیایش*   
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 :ساختار درونی )محتوایی(

 مهارت های خوانداری الف( 

 ، نکاتی در بارۀ امال کار گروهی، دانش زبانی و ادبی ،خود ارزیابی، تصویر، متن درس

 :درس ها به دو روش مستقیم و غیر مستقیم ارائه شده

 ارائه اطالعات از سوی دانای کل  :مستقیم -1

 خاطره، حکایت و...  داستان، :: به کمک قالب هایی چونغیر مستقیم -2

 ویر: استفاده از تصاویر زیبا، همخوان با درون مایه درس در جهت تقویت فهم و درک محتواتصا

 فعالیت ها:  

طیرح  « همگیرا، واگیرا و بینیابین   »در سه سطح پرسش هایی از متن درس که  خود ارزیابی: -1

 شده است.   

ز دل درس در این بخش نکات دستوری و موضوع های ادبی بیر آمیده ا   :دانش زبانی و ادبی -2

 آموزش داده می شود. 

: نقید و  مهارت های گفتاری کتاب اسیت شیامل   وبه قلمر : این قسمت که مربوطگفت و گو -3

 ،زیبایی های یک سخن گان یک نوشته،، کاربرد واژهای یک داستان دربارۀ شخصیت اظهار نظر

نمیایش   خیوانی، قصه نویسی، کتاب خوانی، شیعر   پیام های یک متن و فعالیت های ویژه مانند:

 .می با شد ...و

 مهارت های نوشتاری ب(

فعالیت های نوشتاری کتاب را در بر دارد کیه تمرینیی بیرای درسیت نویسیی و تقوییت سیواد         

 ادراکی می باشد.
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 :بررسی محتوایی کتاب

این بخش با عنوان تحمیدیه با بیتی زیبا از مستوره کردستانی و تصویری زیبا آغیاز و   ستایش...

شعر) به نام خدایی که جان آفریید ( از: بوسیتان سیعدی ادامیه میی یابید کیه از نظیر         سپس با

در ایین  ساختاری دارای نظم دشواری است. به نظر می رسد اگیر شیعر روان تیر و کوتیاه تیری      

 .احتیاج به توضیح نداشت بهتیر بیود   بخش گنجانده می شد که درک و فهم آن راحت تر بود و

ن ارتبیاط معنیایی   تلثیر گکار می باشید و مخاطیب بیا آ   ر آن زیبا و البته شایان ذکر است تصوی

 خوبی برقرار می کند.                                                        

که اسیت.  یک بیت شعری که تحت عنوان سیتایش میی باشید از دییوان مسیتوره کردسیتانی        

ه  دک تغییری آورد)قصاید و غزلیات فارسی و کردی و بیش از سه هزار بیت می باشد(با ان:شامل

 :شده .شعر در اصل این گونه است

 ای نام نکوی تو ،سر دفتر دیوان ها                    وی مصحف روی تو زینت ده عنوان ها

 تنها نه منم مفتون بر چشم سیه مستت                بیمار بسی  دارند ، آن    نرگس      فتانها

کردستاان،  )سیت به  )طلعت ( تبیدیل شیده ا   حف(ص)م اژۀبا توجه به اصل شعر در می یابیم ، و

1377  21).                                                                                                                       

 از قسیمت دیباچیۀ   که در ادامۀ عنوان ستایش آمیده اسیت.   شعر )به نام خدایی که جان آفرید(

بیت از  بالی ابیات البته با انیدک تغییراتیی    10بیت است که  68مشتمل بر ، بوستان سعدی

 :انتخاب شده است در کتاب فارسی بیت اول و آخرشعر این گونه است 

 به نام خدایی که جان آفرید                    سخن گفتن اندر زبان آفرید

 ن رفت جز برپی مصطفیمحال است سعدی که راه صفا               توا

 این اشعار در بوستان چنین آمده است:

 به نام خداوند جان آفرین                   حکیم سخن در زبان آفرین
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 مپندار سعدی که راه صفا              توان رفت جز بر پی مصطفی

ت اول و در بعضی دیگر )آفرید( آمده است، بیی  )آفرین( شایان ذکر است که در بعضی نسخه ها

و ییا   مردف است و واژۀ ) آفرین ( در پایان مصراع ها ردیف است و کلمات جان و زبان قافیه اند

را صفت فاعلی مرخم، آفرینندۀ جیان و )زبیان آفیرین ( راآفریننیدۀ      (به نوعی دیگر )جان آفرین

                                     دانستتتتتتتتتتتتتتتت.                                                   بایییییییییییییییید  سیییییییییییییییخن در زبیییییییییییییییان آدمیییییییییییییییی

  (20  1389زمانیان  )

 فصل اول: زیبایی آفرینش    

  درس اول: پیش از این ها

 دوران بیداری مکهبی است و بیا ایین نگیاه تیازه،     با توجه به این که دوران بلوغ برای نوجوانان،

که خدا را در قلب خیود  و از این رو چنان مجکوب می شود  می گیرد جهان برای اورنگ خدایی

حکیمت،  )احساس می کند و در تنهایی با او سخن می گوید و به مناجات و راز و نیاز می پردازد

1383  247). 

سزایی در دانش آمیوزان  با توجه به این نکات آوردن این شعر با چنین مضمونی می تواند تلثیر ب

 .داشته باشد

م است و می تواند ارتباط خوبی با مخاطیب برقیرار   زبان این شعر ساده و روان و قابل درک و فه

 .گکار و مناسب سن نوجوان می باشد کند و بسیار تلثیر

    (: به خدا چه بگویم)حکایت

به مخاطب القا می کنید کیه    این حکایت با تلکید به سخن خداوند که )عالم محضر الهی است(

ت و هم چنین تلکید به امانت داری خداوند در همه احوال و لحظات حاضر و ناظر بر اعمال ماس

 نظر به جا و مناسب به نظر می رسد.به اهداف فصل مورد با توجه  و رفتار پسندیده می نماید.
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 خوب جهان را ببین    :درس دوم

از آن جا که دوران کودکی و نوجوانی بهترین سنین فراگیری و آموزش مفاهیم اساسی زنیدگی  

ز کار کردهای ادبیات کودک و نوجیوان فیراهم کیردن و نشیان     یکی ا است و با توجه به این که

 دادن راه های ))شناخت خدا (( بیه کیودک و نوجیوان از طرییق خویشیتن شناسیی )طبیعیت،       

 .(40  1383حکیم،  ) محیط اطراف و...( و انسان های دیگر حیوانات،

که شیامل  .ان باشداین درس می تواند تلثیر بسزایی در شناخت خداوند و نشانه های آن به جوان

و با جمالتی ساده و قابل  توصیف و تعلیم را ادغام کردهدر بخش نثر دو بخش نظم و نثر است، 

دارای زیبایی های ادبی چون تشیبیه و تضیاد میی    فهم ارتباط خوبی با خواننده برقرار می کند. 

ییره نمیایش   که با دو رنگ تتصویر طاووس است  ،گرفته می شود ایرادی که بر این درس باشد.

ن بیه مییان   بودن طاووس سخ و پر نقش و نگار با وجود این که در کنار آن از زیباییداده شده 

 آمده که در نهایت  با هم در تضاد هستند.                                                                                                                     

 صورتگر ماهر: 

)زیبایی فصیل اهیداف  ن مضیمو بیا   صیر و مفیید کیه   مخت ،روان، است در قالیب قصییده   شعری 

 دارد و بسیار به جا و مناسب انتخاب شده است.   وانی هم خآفرینش( 

      :جوانه و سمگ(روان خوانی)

 یکی از کارکردهای ادبیات کودکان و نوجوانان سرگرم کننده و لکت بخش بودن آن میی باشید.  

خش و زیبا برای کودکان و نوجوانان ارائه نشود بهترین افکار و موضوع ها اگر به شیوه ای لکت ب

 .(41  1383حکیم،  )هرگز نفوذ و تلثیر  زم را نخواهد داشت

این نوشته دارای متن داستانی است که با توجه به عاطفی بودن و ایجاد هم حسی در خواننیده  

را بیرای   تخیل و تشخیص بهره گرفته فضای خوبی. این داستان که از بسیار گیرا و جکاب است

 .    نوجوان ایجاد می نمایدو تخیل  پرورش عواطف
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 : شکفتن فصل دوم

 : ارمغان ایراندرس سوم

تصویر وشعری زیبا شروع شده، اولین درس این فصل که )ارمغان ایران ( می باشد،  این فصل با

طبق اصل چهار از اصول برنامیه رییزی درسیی زبیان و ادبییات       با اهداف فصل هماهنگ نیست.

از ساده به دشوار و حرکت از زبان امروزی بیه زبیان تیاریخی و    ،رسی سیر برنامه ریزی دروس فا

بیا توجیه بیه میتن درس کیه حیب وطین و        کهن می باشد که در این درس رعایت نشده است. 

 ، ولیی میتن آن بسییار زیباسیت    رفتارهای ایرانی اسالمی است، نمی تواند مختص نوجوان باشد.

دو  بنابر ایین  ، برای دانش آموزان بسیار ناملنوس می باشند.س آورده شدهواژگانی که در این در

آن واژگیان  ایراد بر این درس وارد است، یکی انتخاب آن در این قسمت و دیگری دشوار بیودن  

 است. 

  حکایت)همدلی و اتحاد(:

تنیی  بهره گیری از اتحاد و یکیدلی و دوری ازنفیاق و دوروییی اسیت. دارای م     ،پیام این حکایت

 ساده و روان و انتخاب آن در این فصل بجا ومناسب می باشد. 

 درس چهارم: سفر شکفتن  

اهداف این درس با اهداف فصل بسیار هم خوانی دارد. دارای نثری روان با واژگان و جمله هایی 

 قابل درک ولحنی تعلیمی وروایی است. 

و نیازهیای دوران بلیوغ و هیم    پرورش خود آگاهی و شیناخت توانیایی    در این درس سعی شده،

چنین مهارت های زندگی نوجوانان مد نظر قرار گیرد. به همین علت مخاطب ارتباط خیوبی بیا   

 آن برقرار می سازد.
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 فصل سوم: سبک زندگی  

 درس پنجم: راه نیک بختی 

هیم خیوانی دارد. شیعر بیا درون ماییه      تصویر و شعر صفحه اول زیبا ومناسب و با اهداف فصیل  

ند تلثیر قابل با توجه به لحن آرام آن می تواو  با آهنگ و لحن نصیحت خوانده می شود یتعلیم

 داشته باشد.مالحظه ای بر مخاطب 

 درس ششم: آداب نیکان 

سیعی در  این درس هم مانند درس پیشین دارای لحنی تعلیمی است که با زبانی ساده و جکاب 

 .آن دارد که نکات اخالقی پسندیده را گوشزد کند

اهداف مهمی مانند: تقویت روحیۀ خدا شناسی، هنجارهای اخالقیی در محییط رایانیه، صیبر و      

 را در بر دارد و می تواند ارتباط خوبی با مخاطب برقرار کند.    شکیبایی در زندگی و...

   :خود شناسی()حکایت

سیطح زنیدگی    که با وجود تغییرات بسیار در ارتقیا  ،ایت بیانگر ویژگی انسان هایی استاین حک

مادی و اجتماعی پیشینه و گکشتۀ خود را فراموش نمی کنند و آن را مانند ییک درس هیر روز   

تادر شرایط جدید دچار نشوند. با توجه به موضوع دروس این فصل در راسیتای   مرور می کنند،

 اهداف فصل می باشد.   

 درس هفتم: آزادگی  

ز لحنی روایی است که در بعضی قسمت ها لحن این شعر دارای ساختاری داستانی و برخوردار ا

پیام های زیادی در بیر  ستایشی و در جایی دیگر مونولوگ ویا پرسش وپاسخ ودیالوگ می شود. 

پرهییز از غیرور، تکبیر و ظیاهر بینیی و...       ه: شکر و سپاس خداونید در همیه حیال،    دارد از جمل

توجیه بیه ایین کیه درپاییه دوم      بیا  انتخاب این شعر در فصل مککور بسیار مناسیب میی باشید.    

 . اخالقی بسیار تلثیر گکار می باشداز نظر ، این شعر را بارها تدریس کرده ام راهنمایی
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  :روان خوانی)آقا مهدی(

مایه ها باید مناسب، قابل درک و فهم، در حیطیه نییاز هیا و     در داستان کودک و نوجوان درون

سیتان هیا   شد و به گونه ای در ژرف ساخت دامسایل اندیشیده شده از سوی کودک و نوجوان با

حکیمت،  )کودک و نوجوان میسیر باشید   و دریافتشان برای مخاطب ساخته شده باشند که درک

1383  48). 

همزمان با یکی از با استفاده از خاطره نویسی  ،زبانی ساده وروان استستان که دارای در این دا

مات سرداران و رزمندگان آشنا می کند. بیه نظیر   دانش آموزان را با خدآداب و فرهنگ ایرانیان 

. تصویری که برای آن در نظر گرفته اند از تان با موضوع فصل هم خوانی نداردمی رسد این داس

 تصویر کتاب دوم راهنمایی بهتر و ارتباط آن با داستان بیشتر است. 

 فصل چهارم:  نام ها و یاد ها 

 درس هشتم: نوجوان با هوش 

نوجوان به طور آگاه ویا ناآگاه در جست و جوی الگویی است که از آن تقلید کند. در آغاز بلیوغ  

همه چیز برای نوجوان پاک، بی غرضانه و سیخاوتمندانه اسیت.اهل فیداکاری و رحیم و شیفقت      

در اییین راه بییه دنبییال   شخصیییت او بییر اسییاس اخییالق دیگییران رنییگ مییی گیییرد و    اسییت.

 .(243  1383حکیم،  )الگوهاست

این فصل با شعری از سعدی شروع می شود که بسیار مناسب است و با اهداف ایین فصیل هیم    

با نوشتار معاصر و معیار و با انیدکی اسیتفاده ازآراییه هیایی      ،نوجوان با هوشدرس خوانی دارد. 

 مستقیم و بااستفاده از زندگی نامه و خیاطرات  غیر ...سعی دارد به طورو استعاره و تشبیه چون:

دانش آموزان را ترغیب به کسب علم و تالش در راه هدف و دوری از جهل نامدار، و ُ افراد موفق

 ونادانی می کند.
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 قلم سحر آمیز  درس نهم:

این درس در دو بخش،که در بخش نخست به واقعۀ تاریخی جنگ چالدران و در بخش دوم بیه  

ه سعی در تشویق دانش آمیوزان بیه   مانند درس گکشتو  دو نامۀ مهم در تاریخ ایران می پردازد

دارای نثیری سیاده و    ایین فصیل،  با توجه به این کیه دروس   کسب علم و اخالق پسندیده دارد.

شیعری قیرار   ر در بین این دو درس گبه نظر می رسد ا فاقد التکاذ ادبی، البته و هستندتاریخی 

نگین نثرهای این فصیل را  شاید اندکی بار س ر تفکیک کند،داده می شد که این دو را از یکدیگ

از تمرکیز روی   ،تعدد شخصیت در این فصیل  از نظر کمیت بیشترین حجم را دارد. کم می کرد.

 «.  کم گوی وگزیده گوی چون در»به قول معروف:  .ویژگی های اخالقی آنان می کاهد

  :()نام خوش بوحکایت

اء جالله و نیام پییامبران و   ه اسمپیام اصلی این حکایت، تلکیدی بر بزرگداشت و حرمت نهادن ب

که خود یکی از سنن دیر پای فرهنگ و ادب و تمیدن اییران و اسیالم     ائمه علیهم السالم است،

 است. ارتباط معنایی خوبی با موضوع فصل دارد و انتخابی بجا و مناسب می باشد.

 درس دهم: پرچم داران  

وطن پرستی و دفاع جوانیان از آب  این درس در دو بخش نظم و نثر، با توجه به محتوای آن که 

  .د، با سن نوجوان هم خوانی داردوخاک می باش

  :()ای وطن منشعر خوانی

شعری زیبا در توصیف وطن، که ازآهنگی آرام و یکنواخت برخورداراست وازشادی و سیرزندگی  

ز ا؛ اما اگر از این موضوع بگکریم، قابیل تلمیل اسیت    که مناسب نوجوان می باشد خبری نیست.

حکف شده و بیه   )سرزمین من ( و دو فصل )علم و فرهنگ( تمامی فصول کتاب دوم راهنمایی،

 جای آن یک فصل با دو درس آزاد پیاپی با عنوان ادبیات بومی اضافه شده است. 
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، کیه  اسیت  ین جایی که باعث افتخار همۀ ماست، مادر معنویمان )وطن(مهم ترین و با ارزش تر

دروس و  بیالی  ه شیده در ع شده و اگرهم در رابطه بیا آن درسیی آورد  در این کتاب مظلوم واق

کیه از ادغیام دو    ایران وفرهنیگ ایرانییان(  کتاب فصلی به نام )بسیاربجا بود اگردرفصل هاست . 

قرار می گرفت و از طرفی دیگر فصل ادبیات بومی خکف و یکیی از   ،محکوف تهیه می شد فصل

بیه دو هیدف میی     با این کار ات بومی گنجانده می شد.درس های آزاد آن جهت فرهنگ و ادبی

و فرهنگ ایرانیی( در ییک فصیل قیرار میی      وطن، وطن پرستی ) دروس مربوط به -1: رسیدیم

و که آوردن دو درس آزاد پشت سر هم است بر طیرف میی شید.   یکی ازنقایص کتاب  -2 گرفت.

 این فصل حکف می شد.

 ت در این فصل بازنگری اساسی صورت بگیرد.س با توجه با مطالبی که ذکر شد،  زم اسپ

 اسالم و انقالب اسالمی فصل پنجم:

 درس پانزدهم: شیر حق

این شعر که با اهداف آشنایی بیشتر با شخصیت وا ی امام علی )ع( و تفکر بیشتر دربارۀ جهیاد  

ا در راه حق و جهاد با نفس و... انتخاب شده که بسیار بجیا و مناسیب میی باشید. ایین شیعر بی       

ترکیبی از لحن های تعلیمی، توصیفی و... با اسیتفاده ازعناصیر زیبیایی سیخن ماننید اسیتعاره،       

کنایه و تشبیه دارای مضمونی اخالقی و همراه بامعرفی امام علی)ع( بیه عنیوان یکیی از آمیوزه     

 های اخالقی می باشد.  

 :خود شناسی(یت)حکا

توکل به خدا را در ذهن مخاطب تداعی می ایمان و  این حکایت با درون مایه ای از طنز ظریف،

 کند. 
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 ادبیات انقالب درس دوازدهم:

متن درس که برای اولین بار در کتاب سال دوم راهنمایی گنجانده شده بیود، در ایین کتیاب از    

دشواری آن کاسته و بهبود یافته. تمامی جمالت بیه صیورت خبیری و جهیت آگیاهی دادن بیه       

بر اساس این ویژگی برای خواندن آن از لحن تعلیمی میی تیوان   مخاطب نوجوان به کار رفته و 

بهره گرفت. زبان متون نوشتاری اسیت کیه در آن تحیو ت جامعیۀ معاصیر، نقیش رهبیری در        

 جامعه، وحدت ملی، زبان، ادبیات و نقش آنها در بنیاد های جامعه و ... را در خود دارد.

 درس سیزدهم: یاد حسین

ار کلمه تشنه تنها چیزی که به مخاطب القا می کند تشنگی است نیه  با خواندن این شعر و تکر

شیعری انتخیاب شیود کیه     شیعر،  رسد بهتر است به جای ایین   تلثیر معنوی عاشورا. به نظر می

ایثار و گکشت کربالییان را بیه تصیویر بکشید و در ذهین دانیش آمیوزان       صحنه  هداف،تمامی ا

 می باشد. تلثیری را بگکارد که مد نظر مؤلفین محترم

 :)شوق خواندن(روان خوانی

به نظر می رسد این داستان ارتباط موضوعی با فصل ندارد زییرا ممکین اسیت بیه زمیان دفیاع       

مقدس اشاره شده باشد ولی برعکس تصور، پیامی که مخاطیب از آن میی گییرد و پییام غالیب      

 درس می باشد )سواد آموزی( است.

 فصل ششم: ادبیات بومی

رس آزاد پشت سر هم نامناسب و یکنواخت می باشد. همان گونه که در فصیل  این فصل با دو د

چهارم ذکر شد این کتاب دروسی را که مربوط به وطن پرستی، کشور ایران و ... میی باشید در   

 بالی دروس و فصول متفاوت آورده است. به نظر می رسد چنان چه فصیلی بیا عنیوان )اییران     

وییک درس آزاد جهیت    ودروس مربیوط بیه وطین   اضافه شود ( به فصول کتابفرهنگ ایرانیانو

 این فصل حکف می شود.با این کار بهتر است.ده شود نفرهنگ و ادبیات بومی گنجا
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 فصل هفتم: ادبیات جهان

فصل با شعری از تاگور شاعر هندوستانی و تصویری مناسب شروع شیده و بیا دروسیی ترجمیه     

آشنایی دانش آموزان با نمونیه هیایی از ادبییات    شده از شاعران و نویسندگان خارجی سعی در 

 جهان دارد.

 درس شانزدهم: پرندۀ آزادی

با توجه به متن شعر از لحن های متفاوتی باید استفاده شود. به نظر می رسد بهتر بیود در ایین   

قسمت به جای شعر مککور، شعری با محتوایی توصیفی گنجانده می شید تیا دانیش آمیوزان از     

 یشتری برخوردار می شدند.التکاذ ادبی ب

 درس هفدهم: راه خوشبختی

یکی از ویژگی های عمومی دستمایه )فکر اولیه( داستان و یا هر نوشته ای نیو و بکیر بیودن آن    

زییرا   مایه بدین شیکل اسیتفاده کیرده باشید    است به گونه ای که کمتر نویسنده ای از این دست

واننیدگان نوشیته و داسیتانی را میی     همیشه سخن نو را حالوت و شییرینی دیگیری اسیت و خ   

پسندند که حرفی نو و تازه برایشان داشته باشید و آن را نخوانیده و ییا کمتیر دییده و شینیده       

 .(44  1383حکیم،  )باشند

زییرا   درون مایه داستان های کودک و نوجوان نیز باید مناسب با نیاز و فهم و درک آن ها باشد

پییام و   درون مایه به معنای دقیق، درون مایۀ آن است.قسمت مهم و اعظم ژرف ساخت هر اثر 

یا حس هایی است که به طور غیر مستقیم از طریق اعمیال و رفتیار شخصییت هیا و چگیونگی      

 (.46، 1383حکیمی، )حادثه ها در قالب کنش داستانی به خواننده)مخاطب( منتقل می شود

ه میی شید در رسییدن بیه اهیداف      مفهوم این درس اگر در قالب داستان یا نمایشی آموزش داد

درس موفق تر و تلثیرش نیز بیشتر بود. متن این درس با درس چهارم )سیفر شیکفتن( و درس   

تقریباً یک مضیمون را دارنید. بیا توجیه بیه سین       پایۀ هفتم )زندگی همین لحظه هاست( هفتم 



 فایل برای مشاهده است .این 
نید .برای خرید فایل ورد قابل ویرایش به سایت مراجعه ک  

 

19 
 

مکن اسیت اثیر   مخاطب تکرار مکررات آن ها را خسته می کنند و نه تنها اثر مثبت ندارد بلکه م

 منفی هم داشته باشد.

 هارده( آموزش نکیات زبیانی، اخالقیی و   طبق اصول برنامه ریزی حاکم بر درس ادبیات: )اصل چ

شناختی به شکل غیر مستقیم آموزش داده شود؛ که این اصل در کتاب میککور رعاییت نشیده    

 است.

ین اختالف بیشتر می شیود  هر روز ا .دانش آموز امروز ما با دانش آموز یک سال پیش فرق دارد

نسل امروز ما دانش آموزانی نوگرا، خالق، مستقل و از اعتمیاد بیه نفیس بیا ی برخوردارنید؛ از      

. در کیالس درس خیود شیاهد عکیس العمیل هیای آن هیا        نید مطالب اندرزگونه و تعلیمی بیزار

تن بیرای گفی  هستیم. آن ها مشتاقند هر درس از درس گکشته تازه تر و حیرف هیای بیشیتری    

داشته باشد. وقتی دروس در دو سال متوالی و حتیی چنید درس در ییک سیال دارای مطالیب      

 تکراری و پند و اندرز گونه و همراه با نثری تعلیمی باشد تلثیر خود را از دست می دهد.

طنز یکی از راه های جکب دانش آموزان است زیرا آنان بیش از خواندن مطالب جدی و تعلیمی 

طنز لکت می برند؛ انگار دوست دارند شوخی و شادی دستمایه آثاری باشد کیه  از داستان های 

برای آن ها نوشته می شود و البته با توجه به روان شناسیی دوران نوجیوانی ییک امیر طبیعیی      

 است.

 است مؤلفین کتاب های درسی به این مسلله توجه کنند.به نظر می رسد بهتر

 :روان خوانی) آن سوی پنجره(

همیراه   پاییان بیه   و انتظار تا کشش  مخاطب را با  وتاهی است که نویسنده به زیباییداستان ک

 به خوبی القا می کند.و می برد وهدف آموزشی را با جکابیت 

شعر کوتاه و زیبایی است که از نظر درون مایه روی نییاز آوردن بیه   : بخش پایانی کتاب نیایش

 اوست و در حکم دعای فرجام کار است. خداوند و بیان عجز و ناتوانی بنده به درگاه
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 زبانی و ادبی: در مورد دانش های نکتهچند 

با توجه به اینکه کتاب مککور ادامۀ ساختار و محتوای کتاب های فارسی ابتدایی است، بیه نظیر   

می رسد هر ساله از مفاهیم و مطالب درسی کم و کمتر می شود، بدین گونه بخیش عظیمیی از   

 و آموزش آن ها به دورۀ دوم متوسطه انتقال پیدا می کند.  مطالب گفته نشده، 

با مقایسه اجمالی بین کتب اول و دوم راهنمایی با هفتم و هشتم متوسطه در می یابیم که چیه  

انداره از مطالب مربوط به نکات ادبی و زبانی کاسته شده اسیت)) بیه قیول معیروف: نیه بیه آن       

 شوری و نه به این بی نمکی ((.

 

 دوم راهنمایی و هشتم متوسطه فارسی : مقایسه دانش های ادبی کتاب1 جدول

 دانش های ادبی

 هشتم متوسطه دوم راهممایی

 ارکان تشبیه تلمیح

 واج آرایی شاه بیت و بیت الغزل

 ادبیات اندرزی و تعلیمی کلمات قصار، امثال و حکم

 قالب مثموی تشبیه و ارکان آن

 جماس تشخیص، نوشته ادبی

 کمایه دهقصی

 ردیف و انتقال پیام ترجیع بمد

 ترجمه کلمات قصار و سخن بزرگان

 - ادبیات اندرزی و تعلیمی

 - کوتاه نویسی

 - جماس

 - اتوگرافی و بیوگرافی

 - انواع نامه

 - تکرار حرف)واج آرایی(

 - ادبیات پایداری

 - ترجمه
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 مایی و هشتم متوسطهدوم راهن فارسی انی کتابب: مقایسه دانش ز2 جدول

 زبانی های دانش

 هشتم متوسطه راهمماییدوم 

 جمله، فعل جمله، نهاد و مفعول، متمم شخص -زمان -مسمد -گزاره -نهاد

 گروه اسمی و هسته مشابه با تلفظ ومعانی متفاوتکلمات 

 وابسته پسین)صفت بیانی( -گروه اسمی پسوند -پایه -پیشوند

 سته پیشین)صفت اشاره، صفت شمارشی(واب مفعول و نشانۀ مفعول

 وابسته پیشین)صفت تع بی، صفت پرسشی( جمع بستن و جمع مکسر

 وابسته پیشین)صفت مبهم( صفت نسبی

 - قرض دادن واژه ها از زبان های متفاوت

 - کلمات متضاد و مترادف

 - فعل گذرت و متعدی)ناگذرا و متعدی(

 - کلمات مخفف

 - ع اخباریمضارع التزامی و مضار

 - تغییر و تحول در لغات و معمی آن ها

 - گسترش و اضافه کردن واژه ها

 - ماضی استمراری و ماضی ساده

 - کلمات ساده و غیر ساده، مشتق و مرکب

 - جاب ایی صفت و موصوف

 م متوسطهاول راهنمایی و هفت فارسی : مقایسه دانش های ادبی کتاب3 جدول

 دانش های ادبی

 م متوسطههفت اهمماییر اول

 شخصیت بخشی زبان و اشکال آن

 تشبیه زبان و ادبیات

 زبان و ادبیات نثر ساده و ادبی

 تکرار س ع

 مراعات نظیر کلمات هم معما و هماهمگ

 جاب ایی در شعر و نثر تشخیص

 تخیل تشبیه

 انواع نامه مراعات نظیر

 قطعه تکرار

 خاطره نویسی زاویه دید

 واژه های هم خانواده ر شعر و نثر ادبیجاب ایی د

 توصیف رباعی

 نثر ادبی عالئم اختصاری

 داستان های رمزی و نمادین قطعه

 مترجم خاطره نویسی

 - توصیف
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 - تخیل

 

 م متوسطهاول راهنمایی و هفت فارسی انی کتابب: مقایسه دانش ز4 جدول

 دانش های زبانی

 م متوسطههفت راهممایی اول

 جمله نواع فعلفعل و ا

 انواع جمله مترادف

 فعل انواع جمله

 مفعول واژه های ساده و غیر ساده

 نهاد بدل

 متمم فرهمگستان

 فعل اسمادی بن ماضی و مضارع

 مسمد واژه های هم آوا

 ویژگی فعل)زمان( واژه های دو تلفظی

 ویژگی فعل)شخص( شخص و شماسه

 ضمیر و مرجع ضمیر فعل امر و نهی

 ساخت یا صیغه و بن فعل ه و نامه نگارینام

 بن فعل، شماسه، مصدر فعل آیمده)مستقبل(

 زمان آیمده)مستقبل( فعل اسمادی

 واژه های ساده و غیر ساده ضمیر و انواع آن

 - کلمات مرکب

 

همان گونه که در اهداف دانش های زبانی و ادبی این دوره بیان شده است، این قسمت مجال و 

ای طرح مباحث دستوری، نگارشی، ادبی، زبانی و گسترش و ژرفا بخشی بیه آموختیه   فرصتی بر

های قبلی است. دانش آموزان عالوه بر آن باید نقش مهارت های زبانی و فرا زبیانی را دریابنید،   

سازمان درونی کلمات و جمالت را بشناسند و بتوانند جمله های صیحیح دسیتوری را در گفتیه    

 به کار گیرند.    ها و نوشته های خود

یکی دیگر از نکاتی که دانش آموزان این دوره باید در قسمت دانش زبانی فرا گیرند آشینایی بیا   

مسائل شعر، نثر، قالب های شعری، زیبایی های ادبی، و آموزه های نگارشی برای نوشتن خیالق  

 و آمادگی برای نویسندگی و مهارت های آفرینش متن زیباست.
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روبرو می شویم که: آیا با این یافته های کیم، دانیش آمیوز بیه ایین اهیداف       ش حال با این پرس

 خواهد رسید؟!

مادامی که دانش آموزان در این کتاب فقیط در میورد اسیم، وابسیته پیشیین و پسیین مطالیب        

 ؟چگونه از آنان چنین انتظاری می توان داشتمختصری فرا گرفته اند، 

 گفت و گو:

ات کودکیان و نوجوانیان برانگیختیه کیردن احسیاس اجتمیاعی و       یکی دیگر از کار کردهای ادبی

 تعلق اجتمیاعی کیودک و نوجیوان از طرییق نشیان دادن ارتبیاط برقرارکیردن،        نشان دادن نیاز

همکاری با همسا ن و بزرگسا ن و ارائه مفیاهیم علمیی و اجتمیاعی ضیروری بیرای      همراهی و 

 .(41  1383حکیم،  )زندگی عملی و واقعی روزانه است

در این بخش چون قرار است دانش آموزان از هم بیاموزند، به هم آموزش دهند و مفاهیم را بیه  

هم انتقال دهند و با توجه به اینکه هدف این قسمت تقوییت، تعمییق، گسیترش و گیاه تجسیم      

بخشیدن به آموزه های درسی است، باید در همان جلسه دربارۀ دیدگاه ها بیا هیم گفیت و گیو     

لیت های این بخش باید به گونیه ای باشید کیه در همیان جلسیه قابیل انتقیال و        کنند پس فعا

این موضوع رعایت نشده و فعالیت به جلسیه  بخش مککور پیگیری باشد. ولی در بعضی سوا ت 

 بعد موکول می شود که ارزش و تلثیر گکاری خود را از دست می دهد.

 مهارت های نوشتاری:

تثبیت و تقویت محتوای خوانداری است بسییار مناسیب و بجیا    برای  که تمرینیاین فعالیت ها 

انتخاب شده اند و با انجام این گونه فعالیت ها به تمامی حیطه هیای دانیش دسیت میی ییابیم،      

 .22صفحه  2سؤال  :اگرچه ایراداتی بر آن وارد است از جمله

ارکان تشیبیه  کننده مشخص اولین رکن تشبیه درمفهوم بیت قبل است که برای این سؤال که 

 شوند. است مناسب نمی باشد که امید است در چاپ مجدد این نکات ریز برطرف
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 شعرخوانی:

در این کتاب سه مورد شعر خوانی گنجانده شده است. طبق نظر مؤلفین کتاب در دورۀ ابتدایی 

و متوسطه شعر ها مکمل یا گسترش دهندۀ مفاهیم فصل محسوب می شوند و یکیی از نکیاتی   

فین به آن اشاره کرده اند این است که سروده ها با موضوع فصل پیوند داشته باشند و از مؤلکه 

نظر گاه موسیقی شعری و درون مایه هم خوان با متن و ذوق مخاطب باشد. با ایین توضییح بیه    

نظر می رسد شعرخوانی )شرح انتظار( در فصل دوم با موضوع فصل ارتباطی ندارد و با توجه بیه  

 ای هم خوانی مناسب نیست.لحن شعر بر

 :شعرخوانی )ای وطن( فصل چهارم

که مؤلفین عنوان کیرده انید هیم خیوانی     هایی شعر با هیچ کدام از ویژگی این به نظر می رسد 

ندارد. برای مثال موضوع آن با موضوع فصل پیوندی ندارد. بسیار طو نی اسیت و در ایین شیعر    

وجه نشده و مهم ترین نقص، این که اصیالً چگونیه   کالً به ویژگی های روحی و روانی مخاطب ت

می شود چنین شعری را در کالس هم خوانی کرد؟ اگر مؤلفین محترم یک بار در کیالس سیی   

 نفری این کار را انجام دهند متوجه نقص آن خواهند شد.

 مهم: نکتهچند 

 بیه  ت و فاقد بسیاری از واژگان مهیم و کلییدی درس هاسیت    واژه نامه کتاب کامل نیس

 . وی نیازهای دانش آموزان نمی باشدپاسخگهمین دلیل 

  نثر بوده و موجب کاهش التکاذ ادبی این کتاب شده است.از دروس به صورت بسیاری 

     در کتاب های درسی می توان ناگفتنی های متن را تصویر کرد و به تخییل فیرد امکیان

را به دوش می کشیند، در ایین میورد     ظهور و بروز داد. باتوجه به این که تصاویر بارانتقالی معنا

 کتاب در چند درس که قبالً اشاره شد نتوانسته نقش محتوایی خود را ایفا کند.
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  اصول دو، چهار، چهارده و بیست ودو از )اصول برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی دوره

 اول متوسطه( در تدوین کتاب رعایت نشده است.

 یی اندیشیدن را در نوجوان تقویت کند.برنامه باید بتواند توانا -2اصل 

 سیر برنامه ریزی زبان و ادبیات فارسی از ساده به تکامل یافته باشد. -4اصل 

 آموزش نکات زبانی، اخالقی، ارزشی و شناختی به شکل غیر مستقیم باشد. -14اصل 

از  اشته باشدمواد برنامه باید با عالیق، سلیقه ها و نیازهای دانش آموزان هم سویی د -22اصل 

 (1393اکبری شلدره و همکاران، )

   با توجه به اهمیت مهارت خوانداری و نوشتاری و مهم بودن این دو در ییادگیری دروس

ارنید؛ معلیم وقیت کیافی بیرای      دیگر و با توجه به اینکه اکثر دانش آموزان در روخوانی مشکل د

ییک سیاعت درسیی نیدارد.      و امیال را در  دروس پرسیش  تدریس، حل تمرینات، تدریس قواعد،

از  بیه جیای اینکیه ییک سیاعت     بهتر اسیت   ،باتوجه به اضافه شدن کتاب مهارت های نوشتاری

 یابد.ساعات تدریس آن به شش ساعت در هفته افزایش تدریس ادبیات کم شود 

 نتیجه گیری

نیاز  با توجه به روند رو به رشد و توسعه جامعه و تغییرات شگرفی که هر روزه شاهد آن هستیم

است که مطالب درسی دائماً در حال تغییر و تحول باشد زیرا از طرفی مطیالبی نیو وارد عرصیه    

می شود و از طرف دیگر هم روش های جدیدی ابداع می شیود و همیراه ایین تغیییرات دانیش      

آموزانی با خصوصیات جدید تر وارد مدارس می شوند پس باید مطالب درسی به گونه ای باشید  

نیاز های نسل جدید باشد.با سپاس از سازمان تللیف کتب درسی که چنین وظیفۀ  که جوابگوی

خطیری را بر عهده دارند و توانسته است چنین کتابی با ویژگی های عالی ارائه دهید. ایین کیار    

درنگ و تلملی پیرامون ساختار کتاب فارسی پایه هشتم بود، هرچند ممکن اسیت نکیات رییزی    
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ب مهجور مانده و نیازمند زمان و اندیشه بیشتری اسیت. امیا امیید اسیت     باشد که از نظر اینجان

 مطالب ارائه شده راه گشای عزیزان مسئول دربازنگری کتاب مککور گردد.
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