
کتاب معّلم
)راهنماى تدرىس(

فارسی
ششم دبستان

1391
ISBN 978-964-05-2068-0   978- 964-05- 2068-0  شابک 

وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى 

برنامه رىزى محتو و نظارت بر تألىف: دفترتألىف کتاب هاى درسى ابتداىی و متوسطه نظری
نام کتاب: کتاب معّلم فارسی ششم دبستان ـ74/2 

مؤلفان: دکتر فرىدون اکبری ِشلَدره، دکتر حسىن قاسم پورمقّدم، نازىال بهروان، مرجان سجودی، راحله محّمدی و مهتاب مىراىی آشتىانی
ىی: حمىدرضا شرف بىانی،زهراسادات ىاسىنی ن محتو ناظر

آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزىع: ادارۀ  کّل  چاپ و توزىع کتاب هاى درسى
مور فنی و چاپ : سّىداحمد حسىنی            مدىر 

: شهرزاد قنبری  صفحه آر
حروفچىن: کبری اجابتی ، فاطمه باقری مهر

مصحح: رعنا فرج زاده دروئی، زهرا رشىدی مقّدم
مورآماده سازی خبر: فرىبا سىر

ی: حمىد ثابت کالچاهی، پىمان حبىب پور  ىانه  مور فنی ر
ناشر :  ادارۀ  کّل  چاپ و توزىع کتاب هاى درسى

            تهران:خىابان اىرانشهرشمالیـ  ساختمان شمارۀ ٤آموزش و پرورش )شهىد موسوی(
     تلفن: 9ـ88831161، دورنگار: 88309266، کدپستی: 1584747359، 

www.chap.sch ir :وب ساىت      
)www.Offset ir( »چاپخانه: شركت افست »سهامی عام

نتشار و نوبت چاپ: چاپ اّول 13٩1 سال 

حق چاپ محفوظ است.

جهت تهیه بسته آمادگى براى آزمون استخدامى آموزگار ابتدایى، اینجا کلیک نمایید.

https://iranarze.ir/ES423


فهرست مطالب

پىشگفتار
مقدمه، سخنی با همکاران ارجمند 

1 بودجه بندی پىشنهادی آموزشی فارسی ششم 
2 جدول مواد  و کار افزار های آموزشی )پاىٔه ششم( 

10 شىوه نامٔه ارزشىابی درس فارسی پاىٔه ششم  

بخش اول : کلیات 

15 اصول برنامۀ درسی زبان و ادبىات فارسی دورۀ ابتداىی 
15 فلسفه وجودی، ماهىت و ساختار مادٔه درسی  
15 مبانی برنامٔه درسی زبان و ادبىات فارسی  
15 اصول حاکم بر برنامٔه درسی فارسی در دورٔه ابتداىی 
16 تبىىن روىکرد برنامۀ درسی فارسی ابتداىی 
16 ضرورت ها  
16 روىکردهای حاکم بر برنامٔه درسی  
18 وىژگی های مخاطبان برنامٔه درسی فارسی ششم  
19 اهداف کلی برنامه درسی زبان و ادبىات فارسی دورۀ ابتداىی 
19 اهداف برنامٔه درسی ملی 
19 اهداف کلی برنامٔه درسی فارسی دورٔه ابتداىی 
20 اهداف کلی کتاب فارسی ششم 
20 ١( مهارت گوش دادن 
20 ٢( مهارت سخن گفتن 
20 ٣( مهارت خواندن 
20 مهارت های زبان آموزی  
21 ــ اهمىت تفکّر انتقادی در مهارت خواندن 
22 ــ هوش های چندگانه از منظر زبان آموزی 
28 4( مهارت نوشتن 



 31 ساختار و محتوای فارسی ششم        
32 کتاب مهارت های خوانداری        
32 کتاب مهارت های نوشتاری        
34 شاخه ها ، الگوها و روش های ىاددهی ـ ىادگىری       
34 شاخٔه الگوهای اجتماعی         

 35 شاخٔه الگوهای اطالعات پردازی        
36 شاخٔه الگوهای فردی         
36 شاخٔه الگوهای سىستم رفتاری        
37 ارزشىابی پىشرفت تحصىلی در پاىه ششم       
37 ارزشىابی پىشرفت تحصىلی        
38 توصىه های اجراىی         

بخش دوم : بررسی درس به درس
عنوان درس شماره درس فصل

ای ىادتو بر دل و زبان ها )احمد جام( ستاىش تحمىدىه

معرفت آفرىدگار  درس اّول فصل اّول
پنجره های شناختآفرىنش و زىباىی درس دوم

داستان من و شما درس سوم فصل دوم
هفت خان زبان و ادب درس چهارم

زنگ انشا  درس پنجم فصل سوم
اخالق پسندىده دىن و اخالق درس ششم

دوستی و مشاورت  درس هفتم
فصل چهارم
درس آزادآداب زندگی درس هشتم

راز زندگی  درس نهم 
رنج هاىی کشىده ام که مپرس در س دهم فصل پنجم

عطار و جالل الّدىن محّمدنام آوران درس ىازدهم

ای وطن
درس آزاد
درىا قلی

درس دوازدهم
درس سىزدهم

درس چهاردهم

فصل ششم
اىراِن من

مىوه هنر  درس پانزدهم
فصل هفتم

کتاب خوانیفرهنگ و هنر درس شانزدهم
ستارٔه روشن درس هفدهم

خداىا جهان پادشاهی توراست  نىاىش 

137 کتاب نامه          



به نام پروردگار پاک و مهربان

پىشگفتار
»اللهم اعطنی کل سؤلی، و اقض لی حوائجی و ال تمنعنی االجابه و قد ضمنتها لی «

بارخداىا هر چه از تو خواهم، عطاىم کن و هر نىاز که دارم، برآورده ساز و اجابتی را که خود ضمانت آن را 
کرده ای از من درىغ مفرما.) صحىفٔه سجادىه، دعای بىست و پنجم (

سپاسداِر ىگانه آفرىنندٔه مهربانىم که توفىق عطا فرمود تا در تحقق برنامٔه درسی زبان آموزی دورٔه ابتداىی؛ با شما 
معلمان فرهىخته و دلبستگان آموزش عمومی در سراسر اىران عزىز، همراه باشىم. 

               ز نىکو سخن به، چه اندر جهان ؟          به نزد سخن سنج فرخ مهان                                                                                                                  
تحول در آموزش و پرورش به عنوان اساسی ترىن نهاد آموزشی ــ تربىتی کشور، با تعامل اثربخش و جامع نگر، 
همسو با دىگر ارکان فرهنگی ــ تربىتی، به صورت بنىادىن آغاز گردىده است. تعىىن ساختار آموزشی کار آمد؛ منطبق بر 
همٔه اهداف ساخت های نظام تعلىم و تربىت، به منظور قوام بخشی فرهنگ تعالی بخش عمومی، با تأکىد بر شاىستگی ها، 
نظام آموزشی کشور رقم زد. شورای عالی  نظام مند، همگانی و عادالنه؛ استقرار طرح 3ــ3ــ6 را در  به صورت 
به تصوىب رساند.  را  نظام جدىد  اىن  پنجاه و ىکمىن جلسٔه خود مصوبٔه استقرار  پرورش در هشتصد و  آموزش و 
به عنوان مىراثی ارجمند، حافظ وحدت و رمز هوىت ملی بوده است؛  اىن تحول، زبان فارسی که همىشه  با  همگام 
امروز نىز نقش خود را به عنوان تکىه گاه رشد و اعتالی فرهنگ و ارزش ها بىش از پىش داراست و البته برنامٔه درسی 

زبان آموزی فارسی بزرگ ترىن رکن اىن تداوم و غناست. 
از سال تحصىلی گذشته کتاب های درسی و از آن جمله کتاب فارسی نىز همسو با برنامٔه درسی ملی؛ در راستای 
دستىابی دانش آموزان به مراتبی از حىات طىبه با روىکرد فطرت گراىی توحىدی، متناسب با موقعىت ها و نىاز های جدىد، 

از پاىٔه اول تغىىراتی ىافت و اىن روند طی سال های آىنده برای دىگر پاىه های دورٔه ابتداىی ادامه خواهد ىافت. 
کتاب فارسی پاىٔه ششم، ارمغان اىن طرح جدىد، برای تکمىل، تعمىق و تثبىت مهارت های زبان آموزی در دورٔه 
ابتداىی و همسو با برنامٔه درسی ملی است که با عناىت خدای مهربان و همکاری جمعی از معلمان و عالقه مندان زبان  و 
ادبىات و فرهنگ فارسی تنظىم شده است. امىدوارىم اىن رهنورد فرهنگی ــ آموزشی با هداىت شما اندىشمندان؛ به 

فتح قلٔه نىک فرجامی؛ بىنجامد.
                              مباناد تا اجودان انی رهگ                    رنهنمد با داشن و دادرگ      



مقدمه
 سخنی با همکاران ارجمند

زبان فارسی، برای ما جاىگاه و اهمىت بسىار ارجمندی دارد. چون از سوىی هوىت فرهنگی ما را سامان می دهد و از دىگر 
سوی، درگاِه رفتن به دنىای آموزش و ىادگىری دىگر علوم و فضاىل است.

درس فارسی، پىام آور شکوه و جالِل فکر و فرهنگ اىران اسالمی در طول روزگاران است. جوهرٔه آثار حکىمان و فرزانگان 
پهنٔه علم و ادب فارسی، همواره از دو آبشخور گوارا و روح پرور، ماىه ور است: سرچشمٔه زالل معارف باورشناختی دىن اسالم، 

بن ماىه های فرهنگی. 
بزرگان و ستارگاِن َرخشان آسمان فرهنگ و ادب، همچون فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ و مالصدرا و...، حکىمان الهی و 
انسان های فرهنگمند و دىن باوری بوده اند که رگ رِگ وجودشان از آن دو آبشخور، بارور و سىراب شده است و به همىن سبب است 
که آثار اىن ادىبان و عالمان، رواىتگر معارف قرآنی و ظراىف حکمی زبان فارسی است. زبان فارسی، روح ملت و جانماىٔه وحدت آفرىن 

اىرانىان، در سراسر عالم است.
 کتاب مهارت های خوانداری فارسی پاىٔه ششم، مبتنی بر »برنامٔه درسی ملی جمهوری اسالمی اىران «، روىکرد شکوفاىی فطرت 
الهی و با توجه به عناصر پنجگانه )علم، اىمان، اخالق، عمل، تفکر( و جلوه های آن در چهار پهنه )خود، خلق، خلقت و خالق( و نىز برپاىٔه 

چهارچوب »برنامٔه درسی فارسی دورهٔ ابتداىی«، سازماندهی و تألىف شده است.
برای آنکه آموزش محتوای اىن کتاب، به فراخور شأن و جاىگاه درس فارسی و همسو با اصول و اهداف برنامه و انتظارات 

مؤلفان، انجام گىرد؛ توجه به نکات زىر، ضروری است:
1ــ روىکرد عام تدوىن و سازماندهی محتوا و تألىف کتاب،شکوفاىی فطرت با تکىه برنگرش فرهنگی ــتربىتی است.

2ــ روىکرد خاص آموزشی بر مهارت آموزی ىا آموزش مهارت های زبانی و فرا زبانی، استوار است، به همىن روی، همزمان به 
مهارت های خوانداری و نوشتاری و نىز مهارت های فرازبانی )تفکر، نقد و تحلىل( پرداخته اىم.

3ــ برپاىٔه برنامٔه درسی فارسی، جهت گىری زبان آموزی از اول دبستان تا پاىٔه ششم، حرکتی از زبان به سوی ادبىات است. 
به همىن دلىل است که درفارسی اول دبستان، همه چىز در خدمت آموزش و ىادگىری نشانه های زبانی است، هرچه از پلکان زبان آموزی 
باالتر می آىىم به بار فرهنگی ــ ادبی آن افزوده می شود.ىعنی در پاىٔه اول، زبان خود موضوع و هدف آموزش بوده است ولی در پاىه های 
باالتر مثل ششم، زبان، گذرگاهی است برای رفتن به دنىای معانی ومفاهىم علوم گوناگون. همىن مسئله سبب شده است کتاب فارسی 

ششم، پرماىه تر و ژرف تر به چشم آىد. پس انتظار دارىم نگرش روش آموزشی نىز از سطح به ژرفا گراىش ىابد.
4ــ کتاب فارسی مهارت های خوانداری به قلمرو شفاهی زبان و به بىان دىگر به قلمرو درىافتی ىا ادراکی زبان مربوط می شود؛ 
بنابراىن، الزم است در فراىند ىاددهی ــ ىادگىری، عناصر و رىزمهارت های خوانداری )دىدن و گوش دادن انتقادی، بهره گىری از دىگر 
حواس ظاهری در پرورش ذهن و زبان، رعاىت آهنگ، لحن کالم، تکىه، مکث و درنگ در خوانِش متن و تقوىت خواندن انتقادی( 

آموزش داده شوند تا زبان آموز را پس از درک و درىافت درست، به تفکر در الىه های زىرىن متن درس و نقد و تحلىل وادارد.



5ــ در تدوىن کتاب مهارت های خوانداری، به موضوع تقوىت فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی، پژوهش، اندىشه ورزی و پرورش 
تفکر، نقد و تحلىل، توجه کافی شده است.

6ــ کتاب مهارت های نوشتاری به قلمرو نوشتار و نمادهای خطی زبان و به دىگر سخن، به پهنٔه مهارت های تولىدی زبان مربوط 
می شود؛ ىعنی در کتاب مهارت های خوانداری فارسی، زبان آموز، اطالعات و معارف را از طرىق متن درس ها و آموزه ها، درىافت 
می کند و اىن کار، سبب پرورش ذهن و زبان، گسترش دامنٔه واژگان و تقوىت تفکر و تحلىل دانش آموز می شود که در گفتار و بىان 
دىدگاه ها و حضورفعال در کارهای گروهی و نقد و تحلىل شفاهی، قابل مشاهده و ارزشىابی است؛ اما در کتاب مهارت های نوشتاری 

فارسی، آموخته ها در قالب نوشته، نماىان می شوند.
7( کتاب مهارت های نوشتاری، در اصل به چهار قسمت،بخش می شود:

الف( فعالىت های درس، نخستىن تمرىن های نوشتاری هستند و با هدِف سنجش و ارزشىابی از آموخته های کتاب خوانداری و 
بر پاىٔه متن درس، طراحی شده اند.

ب( امال، در اىن قسمت،پرسش هاىی با تکىه برمتن درس فارسی آمده که ماهىت امالىی دارند، بنابراىن ضروری است به بهانٔه 
پاسخ به پرسش ها، آموزه های امالىی نخست آموزش داده شوند.

پ( نگارش، در اىن قسمت، نوشتن اولىه و ساده، آموزش داده می شود و سىِر از کلمه تا کالم را دنبال می کند 
ىعنی نخست انتخاب و کاربرد کلمه، سپس گسترش واژه و ترکىب سازی، در پی آن، عبارت نوىسی، پس از آن، جمله نوىسی و 
سرانجام بندنوىسی مورد توجه قرار می گىرد. البته همٔه اىن کارها به طور پنهان و غىرمستقىم و در قالب پرسش های نگارشی سازماندهی 

شده است ولی در آموزش، الزم است همکاران محترم به فراخور شکل گىری مهارت های نگارشی توجه داشته باشند.
ت( کارگاه نوىسندگی، در حقىقت، اصلی ترىن بخش کتاب مهارت های نوشتاری، همىن قسمت است. به بىان دىگر، سه قسمت 
نخست، مراحل تکرار، تمرىن، دست ورزی، نرمش ذهن و زبان و قلم است برای دستىابی به مهارت نوشتن و روی آوردن به ىک 

کارخالقانه و آفرىنشی. 
کارگاه نوىسندگی خود به چهار پاره، بخش می شود:

1ــ آموزش، اولىن چىزی که در کارگاه نوىسندگی آمده، آموزش و ىادگىری نکات مهمی است که دانستن آن ها برای نوىسندگی 
الزم است. در اىن بخش برخی از هنجارهای درست نوىسی و شگردهای پرورش ذهن، به کوتاهی بىان شده است.

 2ــ کاربست، ىعنی به کارگىری نکاتی که در آموزش بخش نخست گفته شده، برای اىن کار معموالً ىک ىا دو پرسش طرح شده 
است که دانش آموزان گرامی در تولىد انشای خود باىد از آن آموزه ها بهره بگىرند.

3ــ ضرب المثل، در هر کارگاه نوىسندگی، ىک ضرب المثل، هماهنگ با محتوای فصل انتخاب شده است. ضرب المثل ها   
جمله های کوتاه و معموالً تصوىری و سرشار از معانی و مفاهىم وحکمت هستند و ذهن زبان آموز را بارور و سىراب می سازند، به همىن سبب 
در اىن قسمت هر کسی فهم و درىافت خود را از ضرب المثل می نوىسد. اىن کار باعث می شود هم ضرب المثل در ذهن، جاىگىر شده و به 

حافظه سپرده شود و هم دست ماىه ای در گفتار و نوشتار باشد.
 4ــ تحلىل، در اىن بخش، ىک پرسش تحلىلی با روىکرد واگرا  آمده که فقط در پاىان فصل ها قرار گرفته است و هدف از اىن 
تمرىن نوشتاری، ىادآوری آموخته ها، پرورش حافظه و ىادسپاری دراز مدت، تقوىت تواناىی درک و درىافت، رشد قدرت جمع بندی 

و تحلىل نهاىی دانش آموزان است.
گروه زبان و ادب فارسی
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جدول پیشنهادی ارزشیابی پایان هر درس

چگونگی اجراابزار ارزشیابینوع ارزشیابینام درس

کیفی ، شفاهی ستایش
کتبی گروهی یا فردی

ــ آزمون عملکردی 
ــ شعر را به آهنگ مناسب بخوانند        ــ نمونه کار

ــ درک و دریافت متن را به خوبی انجام دهند

درس اول
 معرفت آفریدگار

شفاهی
)پرسش و پاسخ(

ــ آزمون عملکردی   
              ــ نمونه کار 

از  فیلم،  پخش  یا  و  علمی  گردش  برگزاری  از  پس   معلم 
دانش آموزان می خواهد مظاهر آفرینش را گردآوری نموده و در 
جدولی خالصه و طبقه بندی نمایند و یافته های خود را در گروه 

به بحث بگذارند

درس دوم 
معلم از محتوای درس سؤاالتی را پرسیده و دانش آموزان پس ــکیفی ، کتبی و شفاهیپنجره های شناخت 

از مشورت در گروه پاسخ را ارائه می دهند

درس سوم 
داستان من و شما

کیفی ، کتبی
)گروهی یا فردی(

فعالیت یادگیری
)یادداشت برداری(

ــ دانش آموزان متن درس را به دقت مطالعه کنند و سپس نکات 
مهم آن را یادداشت برداری کنند

درس چهارم 
کیفی ، گروهیهفت خان رستم

آزمون عملکردی
در موقعیت شبیه سازی شده 

)ایفای نقش(

بر  و  تقسیم کرده  بین خود  را  نقش ها  آموزان در گروه،  دانش 
اساس متن درس به ایفای نقش می پردازند

درس پنجم 
زنگ انشا

کیفی ،کتبی
دانش آموزان در متن درس جستجو کرده و تشبیهات درس را آزمون عملکردی شناساییفردی یا گروهی

پیدا می کنند

درس ششم 
ثبت مشاهدهکیفی ، گروهیاخالق پسندیده

)واقعه نگاری(

تدارک  با کمک دانش آموزان، سفره ای را در هر گروه  معلم 
دیده و به خوردن غذا می پردازند و معلم در این حین به توصیف 
این رخداد، و میزان رعایت آداب غذا خوردن دانش آموزان 

می پردازد

درس هفتم
دوستی، مشاورت

کیفی ، فردی
خودسنجیکتبی

معلم پس از تدریس برگه هایی را که حاوی جمالتی ناقص در 
حد فهم و توانایی خواندن دانش آموزان است تهیه کرده و از 

آنان می خواهد که تکمیل کنند مثال:
ــ در این درس یاد گرفتم

ــ مواردی که در رفتار خود باید اصالح کنم
ــ در انتخاب دوست

ــــدرس آزاددرس هشتم
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ضرورت ها
تولید برنامه ای مکتوب و مدون با رویکرد مشخص زبان شناختی و روان شناختی که بتوان اصول آموزش را بر آن بنیان نهاد و 
بین »اهداف، محتوا، روش ها، ارزشیابی« و نیازهای کلی جامعه هماهنگی ایجاد کرد، بسیار ضروری است. همخوانی و پیوستگی در 
سیر و تداوم اصول و مبانی زبان آموزی و توجه به همٔه جنبه های آن و همگام شدن با انتظارات برنامٔه درسی ملی ضرورت طراحی برنامٔه 

درسی جدید و نوگرا را بیش از پیش متجلی می نماید.
لذا در راستای تحوالت بنیادین نظام آموزش و پرورش و برقراری طرح آموزشی 3ــ3ــ6 تبیین رویکرد جدید برنامٔه درسی 

فارسی ابتدایی نیز اتفاق می افتد.

رویکردهای حاکم بر برنامۀ درسی
در هر برنامٔه درسی مجموعه ای از بنیادهای نظری، با هدف جهت گیری اساسی نسبت به یاددهی و یادگیری استفاده می شود.

رویکرد عام برنامٔه درسی فارسی »فطرت گرایی توحیدی« است. که محتوای آن باید زمینٔه رشد و پرورش فطرت  الهی دانش آموزان 
را فراهم آورده و ایشان را به سوی »حیات طیبه« رهنمون سازد.

برنامٔه درسی فارسی دوره ابتدایی، انتخاب رویکردهای ذیل مدنظر  به تنوع و گوناگونی در رویکردهای مختلف، در  با توجه 
می باشد:

انسان هنگام  این رویکرد )روان شناسی گشتالت(  بنیاد  روان شناختی  براساس   :)holistic approach ( رویکرد کلی )1
برخورد با امور و پدیده ها ابتدا به کل آن ها توجه می کند و پس از آن به اجزای سازندٔه کل می پردازد. به همین جهت در برنامه های درسی 

تبیین رویکرد برنامۀ درسی فارسی ابتدایی
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اهمیت تفّکرانتقادی درمهارت خواندن  
  توانائی خواندن متون، مهارتی است که اولیا و مربیان کودکان، از بدو ورود آنان به مدرسه، به آن عالقه و توجه دارند. به واقع در 
مدرسه است که دانش آموز با متن به عنوان گونه ای دیگر از زبان یعنی زبان نوشتاری آشنا می گردد.اما هدف آموزش این مهارت به دانش آموز 
چیست؟ یکی از پاسخ های متداول این است که می خواهیم به دانش آموز سواد بیاموزیم. درواقع، ازنظر بسیاری از کسان، سواد، ادای 
درست کلمات  درسخن گفتن و یافتن معنای مراد نویسنده در نوشته است درحالی که، درآموزش انتقادی و در ذهنیت طرفداران آن، نظر 
دیگری وجود دارد. از نظر اینان، هدف آموزش آن است که خواننده بتواند، درخواندن متن، ویژگی ها و ساختار و اهداف آن رابیابد. چنین 
آموزشی به کسب سواد انتقادی منجر می شود که ناظر برجوانب فرهنگی و مرامی  و مسلکی متن است. درواقع، خوانندگان، دراین شیؤه 
آموزشی، تالش می کنند تا ویژ گی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی متن را بیابند و نشان دهند متن در جهت منافع و عالیق چه کسانی 
نوشته شده است. اهمیت نظام آموزش انتقادی، در مقاطع باالتر مانند دبیرستان ودانشگاه، نمایان تر می گردد. از آنجاکه، در این مقاطع دیگر 
تأکید بر درست خوانی و روان خوانی منتفی است، راحت تر می توان مهارت خواندن را با تفکر انتقادی همسو ساخت. تفکر انتقادی جزء 

الینفّک آموزش انتقادی، تفکری است هدفمند و منطقی که در تصمیم گیری ها به ما کمک می کند.                                     
شیوه های آموزش خواندن در زبان اول و دوم به کودکان و بزرگساالن تا حدودی به هم   مروری بر روش های خواندن: 
مربوط اند چنانکه آموزش خواندن به کودکان و هم آموزش زبان دوم به بزرگساالن باروش هایی مانند آواخوانی و کلمه خوانی آغاز 
می شود. آواخوانی، در واقع، شیوه ای است که، درآن باید هر حرف را باصدای او مطابقت داد. بنابراین، دراین روش، اولویت با حروف 
است سپس نوبت به کلمات و عبارات و درنهایت، جمالت می رسد. امتیاز این روش، کاربرد آن درآموزش به کسانی است که دچار 
آسیب های مغزی شده اند و در یادگیری مهارت های زبانی مثل خواندن دچارمشکل اند.این روش همچنین برای بهبود مهارت خواندنی 
دانش آموزان مؤثراست.امااین روش بردرک متن تأکید نداردبلکه هدف آن صرفاً آموزش درست خوانی است.روش کلمه خوانی نیز، که 
در سال 1931 مطرح شد، مثل آواخوانی، بر درک متن تأکید ندارد. فرق آن با روش آواخوانی در آن است که خواندن درست کل کلمه 
به جای حرف را هدف اختیار می کند. به مهارت خواندن، متعاقباً، در بسیاری از روش های تدریس مثل روش دستور ــ ترجمه توجه 
شده است. در این روش، که بیشتر از متون ادبی در آن استفاده می شود، خواندن درست متن و یافتن اطالعات اهمیت بسیار دارد. در 
واقع، اطالعات مندرج در متن با پاسخ به سه نوع پرسش که به دنبال هر متن مطرح می شوند بدست می آید: پرسش های مستقیم مبتنی 
بر اطالعات درون متن؛ پرسش های مبتنی بر درک و استنتاج خواننده از متن؛ و پرسش های مربوط به تجربٔه خواننده در زمینٔه موضوع 

متن. 
ادبیات تفکر انتقادی: محققان حوزه های متعدد علمی  دیدگاه های کم و بیش متفاوتی دربارٔه تفکر انتقادی دارند. مثالً تمرکز 
روان شناسان شناخت گرا بر عملکرد تفکر انتقادی است در حالی که استادان فلسفه به تفکر انتقادی به حیث فرایند دستیابی به معیارها و 
استاندارد های تفکر می نگرند. به نظر آنها تنها تعامل صوری با این نوع تفکر کافی نیست بلکه  این تعامل باید پایه های اعتقادی ما را بسازد 
و بر اعمال و رفتار ما اثر گذارد. ویلینگهام ارائه برهان و دلیل، قضاوت صحیح، و حل مسائل و مشکالت را سه جزِء تشکیل دهنده تفکر 

انتقادی در دیدگاه روان شناسان شناخت گرا می داند. 
تعریفی جامع که وجوه مشترک  به حیث  تعریف  هالپرن  به  توان  ارائه شده می  انتقادی  برای تفکر  تعاریف متعددی که  بین  در 
بسیاری با تعاریف دیگر دارد اشاره کرد. او از تفکر انتقادی به عنوان تفکری هدفمند و منطقی یاد می کند که در حل مسئله، درک و 
استنباط مطالب، سنجش احتماالت، و اخذ تصمیمات متفاوت نقش اساسی دارد. »دام و ِلَمن« برآنند که دیدگاه انتقادی با چگونگی 
انتخاب ها و نیز آگاهی از دلیل این انتخاب ها پیوند دارد. احترام به آرا دیگران؛ تعامل و گفتگو درباره آراِء متفاوت، پایه گذاری آراِء 

خود و بیان آنها نیز از شاخصه های مهم این نوع تفکرند. 





23

 مهارت در مباحثه یا صحبت های متقاعد کننده
 توانائی در توضیح دادن مسائل

 استفاده از شوخ طبعی به هنگام بیان داستان ها
بدنی، انجام عملیات و کنترل  باالیی دارند در حرکت های  کسانی که هوش حرکتی ــ جسمانی  هوش حرکتی ــ جسمانی: 
فیزیکی قوی هستند. هوش حرکتی ــ جسمانی  یعنی به کارگیری کل بدن برای بیان افکار و احساسات. این هوش مهارت های فیزیکی 

خاص از قبیل تعادل، هماهنگی، چاالکی، انعطاف پذیری سرعت و همچنین قابلیت های لمسی را شامل می شود.
ویژگی های هوش حرکتی ــ جسمانی:

 مهارت در ورزش 
 لذت بردن از ساختن چیزها با دست

 هماهنگی فیزیکی عالی
 به خاطر سپردن چیزها از طریق انجام دادن آن ها، به جای گوش کردن یا دیدن

 مهارت در اجرای نمایش
با دیگران و درک آن ها قوی هستند. این افراد در  کسانی که هوش میان فردی باالیی دارند در تعامل  هوش میان فردی: 
سنجش هیجانات، انگیزه ها، تمایالت و منظور کسانی که دور و برشان هستند مهارت دارند. هوش میان فردی مستلزم شناسایی حاالت 

چهره، صدا ها و توانایی تشخیص انواع نشانه های بین فردی است.
ویژگی های هوش میان فردی:

 مهارت در برقراری ارتباط کالمی
 مهارت در ارتباط غیرکالمی

 نگاه کردن به موقعیت ها از زوایای مختلف
 ایجاد روابط مثبت با دیگران

 مهارت در فرو نشاندن اختالفات در داخل گروه ها
هوش درون فردی:کسانی که هوش درون فردی باالیی دارند، آگاهی خوبی از وضعیت هیجانی، احساسات و انگیزه های خود 
دارند. این افراد از خودآزمایی، تخیل روزانه، کند و کاو کردن روابط خود با دیگران و برآورد توانائی های فردی خود لذت می برند واز 

مقاصد، ادراک، حاالت درونی و  تمایالت خود به خوبی آگاهند. 
ویژگی های هوش درون فردی:

 مهارت در تحلیل نقاط قوت و ضعف خود
 لذت بردن از تجزیه و تحلیل نظریه ها وایده ها

 خودآگاهی زیاد
 داشتن درک روشن از ریشه انگیزه ها و احساسات خود

فعالیت های مرتبط با هوش های چندگانه درحوزه زبان فارسی
هوش زبانی:

١ــ فعالیت های نوشتاری 
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در »کارگاه درس پژوهی « به خاطرسپاری شعر و جزئیات در »بخوان و حفظ کن« به یادسپاری اسامی، مکان ها، تاریخ و... در بخش 
»اعالم« لذت بردن از خواندن »متون درس«، »حکایات« و » بخوان و بیندیش« و ادا کردن درست کلمات آن ها و دانستن لغات زیاد در 

قسمت »واژه نامه « از مصادیق بارز »هوش زبانی« می باشند.
یا هنگام خواندن، از تصاویر مطالب بیشتری  به دیدن فیلم و نمایش عالقه نشان داده و  اگر دانش آموزانی در کالس فارسی 
می آموزند تا از کلمه ها  و یا اگرخیال پردازی کرده و برخی از آنان تصاویر بصری کتاب را به طور واضح گزارش می دهند »هوش مکانی« 

در آنان توسعه یافته تر می باشد.
گاهی دانش آموزان بیانات خود را در شعر خوانی  و نقل حکایات با احساس و ادا ایراد می کنند که از سطح »هوش حرکتی ــ 

جسمانی« باالتری نسبت به گروه همسال خود بهره مند هستند.
دانش آموزانی که در پاسخ دهی به سؤاالت بخش »خودارزیابی« موزون رفتار کرده  و یا به صوت و آوای دل نشین معلم هنگام 
اجرای شعر و یا بیان  مطلب با دقت گوش داده  و با یکی یا دو بار شنیدن  و هم خوانی »شعرها« تقریباً همٔه آنها را بدون اشتباه می خوانند 

»هوش موسیقایی «گسترده ای دارند.
در روش های تدریس همیاری ــ مشارکتی )قضاوت عملکرد ــکارایی گروه ــ روش تدریس اعضای گروه و روشن سازی 
طرز تلقی( اگر در بیان عقاید خود با هم گروهی ها مشورت نموده و در رفع مشکالت دوستان خود کوشا بوده و از در کنار جمع بودن 
احساس خرسندی نماید به مراتبی از »هوش میان فردی« دست یافته است. در میان دانش آموزان تعدادی از آنان به یادداشت برداری 
وقایع روزانه عالقه مندند و حس استقالل طلبی آنان، ایشان را در مواجهه با مشکالت انعطاف پذیر نموده و با اندیشیدن به سؤاالت 
مطروحه در کتاب فارسی، اهدافی را برای خود بر می شمرند،اینان »هوش درون فردی« باالیی دارند که عزت نفس خوبی را  برایشان 
به ارمغان می آورد و دانش آموزانی که به بهانه های مختلف مطالب درس فارسی را به طبیعت و عناصر آن پیوند داده و به مطالعه کتب یا 

مجالتی در حوزه طبیعت عالقه نشان می دهند »هوش طبیعت گرا« را در نهانخانٔه ذهن خود، ودیعه دارند. 
در کتاب نوشتاری در بخش »کارگاه نویسندگی« اگر نسبت به سن خود، خوب بنویسد ودر »فعالیت های امالیی« از بازی با 
کلمات لذت ببرد »هوش زبانی« و اگر در »نگارش خالق« به خیال پردازی مشغول شود »هوش مکانی« او توسعه یافته و غنی می باشد. 

یک معلم متبحر و توانمند با تعریف منطقی گسترهٔ کار و تدریس خود می تواند با تکنیک ها و شگردهای خاص که در زنگ 
ادبیات، مجال پرداختن به آنان بیشتر فراهم است به تقویت هوش های چند گانه توأم با هم همت گمارده و سطح آموزش کالس درس 
کتاب خوانی،  ویژه  اختصاص ساعتی  نمایشگاه های کالسی،  برگزاری  علمی،  گردش  روزنامه دیواری،  ه  هی ت بخشد.  ارتقا  را  خود 
طراحی بازی های آموزشی، ایفای نقش، ایجاد دریچه هایی به سمت یادگیری، بهره گیری از موسیقی فراذهنی، استفاده از کتاب های 
گویا و ایجاد موقعیت های تجسم، فقط بخشی از دنیای ابتکار و روش هایی است که به واسطٔه آن، معلمان، در گسترٔه غنای ادبی، 
هوش های چند گانه را در آموزش ادبیات به خدمت می گیرند. تا ادبیات بتواند؛ »کشف کند«، »باز آفرینی نماید« و همواره در جستجوی 

معانی، چشمٔه طراوت و بایستگی های شیرین و هوشمندانٔه روزگار را به ذائقٔه نوگرای دانش آموزان و معلمان جاری نماید. 

هوش هیجانی و آموزش مهارت های زبانی
دکتر گاردنر به هوش هیجانی عنوان هوش بین مرزی و هوش فرامرزی )جمعی( داده است. بهترین تعریف از هوش هیجانی 
چنین است: هوش هیجانی انتخاب هوشیارانٔه تفکر، احساس و عمل برای دستیابی به بهترین نتیجه در ارتباط با خود و دیگران است.

) فریدمن و جنس 2005( گلمن )1995( پنج حیطه برای هوش هیجانی توصیف می کند:
١ــ درک احساسات فردی: خودآگاهی بنای هوش هیجانی است. توانایی شناخت احساسات همان گونه که در زندگی واقعی 
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 تأمل و تفکر در آفرینش باعث روشنایی دل می شود.
مرحلۀ دوم، قیاس )تشبیه( مستقیم: در این مرحله از فراگیران پرسیدیم »شما آفرینش را به چه چیز، تشبیه می کنید و یا 
آفرینش را شبیه چه می دانید؟« در این زمان فراگیران تالش کردند تا »آفرینش« را در خیال خود به پدیده های گوناگونی تشبیه کنند. 

بهترین تشبیهات را با انتخاب خود و فراگیران، بر روی تابلوی کالس نوشتیم. تشبیهات انتخاب شده بدین قرار بود:
 آفرینش مانند آینه است.

 بهار، تولّد دوبارٔه زمین است.
 طبیعت همانند کتاب شناخت آفرینش است.

 تفّکر در خلقت مانند چراغ روشنایی بخش است.
مرحلۀ سوم، قیاس شخصی )تشخیص یا انسان انگاری(: در این مرحله از فراگیران پرسیدیم: »شما اگر طبیعت بودید 
چه احساسی داشتید؟« و یا اینکه یکی از مناسب ترین تشبیهاتی را که در مرحلٔه دوم می پسندید، انتخاب کنید و خود را به جای آن قرار 
دهید و احساس خود را بیان کنید. به فراگیران یادآوری کردیم که جمله هایی را بیان کنند که با جمله های مرحلٔه قبل اختالف داشته 

باشد. جمله هایی که برگزیده شد، بدین قرار بود:
 من کتاب معرفت آفریدگار هستم.

 نام من بیانگر سرسبزی زمین است.
 من راه خداشناسی را به انسان ها نشان می دهم.

مرحلۀ چهارم، قیاس تضاد: در این مرحله از فراگیران خواستیم که با مرور جمله های پیشین، واژه هایی را که با هم در تضاد 
هستند و یا مخالف هم هستند انتخاب کنند و با آنها یک ترکیب یا جمله بسازند. ترکیب ها و جمله هایی که انتخاب شدند، برروی تابلو 

نوشته شد:
 آفرینش کتاب خودشناسی است.

 طبیعت ما را به خداشناسی هدایت نمی کند.
 تفّکر وسیله مناسبی برای خداشناسی است.

مرحلۀ پنجم، توصیف خاّلق: در این مرحله فراگیران را به موضوع اصلی درس برگرداندیم و از آن ها خواستیم که با استفاده 
از جمله هایی که بر روی تخته نوشته شده است، موضوع را در قالب یک متن توصیفی، داستان، خاطره و یا...بیان کنند. به آن ها 
یادآوری کردیم که الزم نیست همٔه جمله ها یا ترکیب های نوشته شده را به کار برند بلکه با انتخاب برخی از آن ها و جمله های جدید خود 
که متناسب با موضوع است، تفّکرات خود را بر روی کاغذ بیاورند. همچنین یادآور شدیم که این کار می تواند فردی یا گروهی انجام 

گیرد. 

روش تدریس پیشنهادی دوم : گردش علمی 
هر گونه فعالیت آموزشی خارج از کالس درس »گردش علمی« نام دارد.  دانش علمی در خصوص روش گردش علمی: 
چون تعلیم دانش آموزان بیشتر بر اساس جلب توجه و تحریک حّس کنجکاوی آنهاست پس گردش علمی این اصل را به نحو مطلوبی 
میّسر می سازد. توّجه به حّس مسئولّیت پذیری در دانش آموزان، شرایط سرپرستی و ارتباط دادن گردش علمی با این درس که یکی از 
اهداف آن درک و دریافت نعمات الهی در محیط پیرامون است، و هم چنین ارتباط دادن منطقی درس با سایر دروس می بایست مّد نظر 

قرارگیرد. در این درس استفاده از روش تدریس گردش علمی روزانه، بسیار مفید و کاربردی است.
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نکات مهم درس
از سال 352 ه.ق ابوعلی بلعمی وزیر دانشمند منصور بن نوح سامانی به امر وی مأموریت یافت که تاریخ مفّصلی راکه محّمدبن 
جریر طبری به عربی نوشته بود به فارسی برگرداند. بلعمی  پس از شروع به ترجمٔه این کتاب اطالعات دیگری راجع به تاریخ ایران به دست 
آورد و بر آن افزود و با حذف مطالبی از اصل تاریخ طبری در واقع آن را به صورت تألیفی مستقل در آورد که به تاریخ بلعمی شهرت 
یافته است. این کتاب هم امروز در دست است و از متون تاریخی مهم عصر سامانی به شمار می رود. )این کتاب سال ها پیش به همت 

ملک الشعراء بهار در تهران به چاپ رسیده است. (
پیام درس:

پیام اصلی این درس ذکر و ستایش پروردگار توسط تمامی عناصر و ارکان طبیعت است. 
نکته:

ر ظنر وهیشار         ره ورقش دفرتی اتس عمرتف رکداگر«  رتخان زبس د بیت زیبای سعدی:              »ربگ د
  هم بر پیشانی کتاب نقش بسته و خوش درخشیده است و هم فرجام و حسن ختامی  نیکو را بر این کتاب رقم زده است که 

اهمیت تأّمل و تفّکر را نشان می دهد.
به بیان دیگر، چکیده و جوهرٔه محتوایی فصل و فراتر از آن کل کتاب فارسی در این بیت گرد آمده است. یعنی درنگ و تفّکر در 
پدیده های پیرامونی و تأّمل و تدبّر در آن ها برای شناخت پروردگار، نکته کانونی درس هاست و این کار هم به کمک بهره گیری از حواس 
ظاهر و پرورش مهارت های زبانی، ممکن می گردد. چون پنجره های حواس که استعداد خدادادی در وجود همه است، درهای کسب 

علم و معرفت هستند و ذهن و زبان زبان آموزان را پرمایه و بارور می سازند.
غزل: در لغت به معنی »حدیث عاشقی« است. در قرن ششم که قصیده در حال زوال بود »غزل« پا گرفت و در قرن هفتم رسماً 

قصیده را عقب راند و به اوج رسید.
غزل بین 5 تا 10 بیت دارد و دو مصراع اولین بیت و مصراع دوم بقّیٔه ابیات هم قافیه اند.

غزل را می توان به شکل زیر تصویر کرد:
                               ..................... الف                 ......................الف
                               ..................... ب                    ......................الف
                               ..................... ج                     ..................... الف

موضوعات اصلی غزل بیان احساسات و ذکر معشوق و شکایت از بخت و روزگار است. البته موضوع غزل به این موضوعات 
محدود نمی شود و در ادب فارسی به غزل هایی بر می خوریم که شامل مطالب اخالقی و حکیمانه هستند.

در غزل »معشوق« مهم است و در آخر شعر شاعر اسم خود را می آورد و با معشوق سخن می گوید و راز و نیاز می کند. این 
»معشوق« گاهی زمینی است اما پست و بازاری نیست و گاهی آسمانی است و عرفانی.

جمله: در زبان فارسی جمله، به سخنی گفته می شود که از نهاد و گزاره تشکیل شده است.
نهاد: به کلمه یا گروهی از کلمات گفته می شود که دربارٔه آن خبری می دهیم.
گزاره: خبری است که دربارٔه نهاد داده می شود نمونه:   باد  بهاری   وزید.
                                                                                        نهاد             گزاره

٭  ٭  ٭
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را در برگه ای می نویسد. دانش آموزان را به گروه هایی با اعضای ناهمگن )تندآموز ــ کندآموز، میانی( تقسیم می کند. پس از گروه بندی 
هر یک از اعضای گروه ها درس را به صورت انفرادی مرور می کنند و سپس به سؤاالت پاسخ می دهند. پس اعضای تیم در مورد هر 
یک از پاسخ ها با یکدیگر بحث می کنند. در ضمن بحث اعضا گزینه ها و دالیل انتخاب خود را بیان می کنند و به یک سری پاسخ مورد 
توافق می رسند. در این مرحله کلید سؤاالت در اختیار افراد قرار می گیرد. اعضا پاسخ های فردی و گروهی را نمره گذاری می کنند و 

نمره مؤثر بودن را محاسبه می کنند.
جمع بندی مطالب از فراگیران و ارزشیابی تکوینی به عمل می آید.

٭ این درس، نوشتٔه دکتر فریدون اکبری شلدره است.

خود ارزیابی
عمدتاً در اغلب خود ارزیابی ها سه پرسش قرار گرفته است که پرسش اول کامالً هم گرا، پرسش آخر واگرا و پرسش دوم بینابین 

است.

یادآوری
چند نمونه دیگر از کلمات هم خانواده درس دوم:
شناخت: شناختن، می شناختم، شناختند و...

عجله: عجول، تعجیل
ارتباط: مرتبط، مربوط، رابطه

تفکر: متفکر، فکور، فکر، افکار
کشف: کاشف، اکتشاف، مکتشف، مکاشفه

بحث: مباحثه، مبحث

فعالیت های درس
1ــ هدف از سؤال یک در این بخش گسترش گنجینه واژگان از طریق کلمات مخالف )متضاد( است.

   ظاهر     ← باطن
پسندیده ← ناپسند
 تفاوت  ← شباهت
  مفید     ← غیرمفید

2ــ این سؤال کاربرد صحیح حروف )حروف اضافه( در جمله را مورد دست ورزی قرار می دهد.
3ــ هدف از این سؤال شناخت کلمات هم خانواده و دسته بندی آن هاست.

الف( فکر، افکار، تفّکر، متفکران
ب( معلومات، تعلیم، معلمان، تعلیمات

امال
هدف از سؤال یک آموزش امال و همچنین درک مطلب می باشد.



















61

ب( اهداف درس و انتظارات آموزشی را تشریح و توصیف می کند.
پ( اطاّلعات قبلی دانش آموزان را برای فهم بهتر مطالب جدید بر می انگیزد.

2ــ ارائۀ مطالب و مفاهیم درس جدید
الف( معلّم مفاهیم و اطاّلعات درس را به مثابٔه یک نمونه از ادبیات حماسی توضیح می دهد.

ب( در این مرحله استفاده از روش های ایفای نقش، نمایش فیلم و انیمیشن، قرائت اشعاری از فردوسی و روش گفت وگو قابل 
استفاده است.

پ( نکتٔه مهم این که معلّم متن درس را به صورت تصویری کلی عرضه کند تا دانش آموزان ارتباط آن را با پیش سازمان دهنده 
به خوبی احساس کنند.

3ــ تحکیم ساخت شناختی با ارائۀ مثال
ــ معلّم مثال ها و شواهد دیگری از اشعار فردوسی را می خواند تا آن چه در پیش سازمان دهنده معّرفی گردید به خوبی در ساخت 

شناختی دانش آموز سازمان دهی شود.
در این الگو، مفاهیم کلّی و مجّرد و گسترده در سطوح باالتر و مفاهیم جزئی تر و عینی تر در سطوح پایین تر قرار می گیرند. اگر 
ساخت شناختی دانش آموز و ساختار درس زبان و ادبیات فارسی را به شکل یک هرم تصّور کنیم شکل زیر را می توان برای درس 

هفت خان رسم نمود.

نظم ونثرادبی

موضوعات مختلف و متنوع ادبی

انواع ادبی

حماسه و ادبیات حماسی شاهنامۀ فردوسی

داستان هفت خان

معّلم به منظور تقویت ساخت شناختی دانش آموز می تواند فّعالّیت های زیر را انجام دهد
1ــ مطالب کلّی را همواره به مثابه پیش سازمان دهنده عرضه کند.

2ــ از دانش آموز بخواهد تا ویژگی های اصلی درس جدید را بیان کند.
3ــ اصطالحات و توضیحات جدید را به طور دقیق و روشن بیان کند.

4ــ از آنان بخواهد که چگونگی ارتباط مطالب جدید را با ساخت شناختی خود بیان کند.
5ــ از آنان بخواهد که مثال ها و نمونه های دیگری برای مفاهیم درس ارائه دهند.

6ــ از آنان بخواهد که مطالب و مفاهیم درس را با واژگان خود بیان کنند.

نکات مهّم درس
پیام کّلی درس: حفظ و تقویت روحیٔه حماسی و پهلوانی در برابر دشواری ها

حماسه: حماسه در لغت به معنای دالوری و شجاعت آمده است. در اصطالح عبارت است از: آثار منظوم و منثوری که از 
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زنگ اشنا

 اهداف آموزشی
آشنایی با جایگاه رفیع شهدا در حفظ ارزش های انقالب اسالمی ــ 

درک نقش شهدا در تداوم انقالب اسالمی ــ 
توانایی خواندن شعر، با لحن و آهنگ مناسب ــ 

آشنایی با نمونه ای از شعر نو ــ 
 نگرش شبکه ای: موضوع شعر »زنگ انشا« شهید و مقام و عظمت اوست. شهدا در راه حفظ دین و وطن جان باختند. 

آنان درس اخالق، ایمان، فداکاری و ایثار را به ما آموختند. از این رو درس، آغازگر فصل دین و اخالق است.

روش های تدریس پیشنهادی
دکلمه خوانی ــ 

بحث و گفت و گو ــ 
روش تدریس مبتنی بر بیان فکر ــ 

 روش تدریس مبتنی بر بیان فکر: این روش دو بعد اساسی دارد: شناختی و اجتماعی. دانش آموزان به صورت انفرادی 
و گاه به صورت گروهی به بیان فکر می پردازند و سعی می کنند دیگران را هم از آن چه در ذهنشان می گذرد آگاه سازند. در این دو بعد 

دانش آموزان هم از نظر فکری و هم از لحاظ اجتماعی پرورده می شوند.
برای اینکه معلّمان بتوانند از روش بیان فکر بهره گیرند انتظار می رود دو قاعدهٔ اساسی را در مدیریت کالس درس بپذیرند.

1ــ ممکن است سر و صدای زیادی در کالس ایجاد شود ولی نتیجٔه آن می تواند فّعالّیتی سازنده باشد.
2ــ اگر دانش آموزان اجازه داشته باشند دیدگاه های خود را ابراز کنند قادر خواهند بود به سؤال های بسیار زیادی پاسخ دهند.

 مراحل اجرای روش تدریس مبتنی بر بیان فکر
1ــ تشخیص مسئله: در این مرحله تالش می کنیم به دانش آموزان کمک شود تا موضوع قابل فکر کردن را مشّخص کنند، 
منظور ایجاد احساس در یاد گیرنده است »موضوعی که پیش رو دارم مربوط به خودم است نه آنکه از بیرون، کسی آن را به من تحمیل 

کرده باشد.«

رس جنپم د









 
 

 
 

رسانه های کمک آموزشی
١ــ فایل صوتی: خوانش شعر همراه با موسیقی متن

٢ــ فیلم آموزشی
٣ــ گالری عکس

٤ــ لوح فشرده )کتاب الکترونیک( آثار سلمان هراتی

ارزشیابی
شفاهی: خـوانش صحیح شعر، دریـافت مفـهـوم شعر، تشخیص تشبیهـات درس

ارزشیابی کیفی ــ کتبی )فردی یا گروهی(
ابزار ارزشیابی: آزمون عملکردی شناسایی 

مثال: دانش آموزان در متن درس جستجو کرده و تشبیهات درس را پیدا می کنند. 
 حکایت: انواع مردم 

این حکـایت از کیمیای سعادت نوشتٔه ابـوحـامـد امـام محمد غـزالـی می باشد.کـه 
به ویژگی و رفتارهای مختلف و متفاوت افراد جامعه اشاره دارد. و پیام آن انعطاف پذیری و داشتن صبر و تحمل در مواجهه با افراد 

مختلف با رفتار متفاوت می باشد.
شعر زیر از سعدی، اشاره به پیام کلی حکایت دارد:

دال یاران سه قسم اند، ار بدانی 
زبانی اند و نانی اند و جانی 
به نانی نان بده از در برانش
نوازش کن به یاران زبانی
ولیکن یار جانی را نگه دار

به جانش جان بده گر می توانی
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»آداب طعام خوردن« می باشد. در گروه شمارٔه دو نیز، الهه، مسئول مطالعٔه بخش »آداب سخن گفتن«، پروانه، مسئول مطالعٔه بخش 
»زیان های زبان« و راضیه، مسئول مطالعٔه بخش »آداب طعام خوردن« می باشد. همچنین گروه های دیگر به همین ترتیب به مطالعٔه درس 
می پردازند. به این گروه ها، گروه های اولیه می گوییم. یادداشت برداری، مراجعه به واژه نامه و توجه به زمان مقرر، از نکته هایی است که 

دانش آموزان باید به آن توجه داشته باشند.
مرحلۀ دوم، کار گروهی )زمان پیشنهادی:10 دقیقه(: در این مرحله برای درک و تفاهم هر چه بیشتر محتوا، گروه های 
ثانویه را تشکیل می دهیم، بدین گونه که دانش آموزان مسئول مطالعٔه بخش »آداب سخن گفتن«، تحت نظارت معلم از گروه های اولیٔه 
خود جدا می شوند و با همتایان خود از گروه های دیگر که مسئول مطالعٔه همین بخش بودند، گروه های ثانویه را تشکیل می دهند و 
با هم   فکری یکدیگر به بحث و بررسی در مورد بخش مورد مطالعٔه خود می پردازند. به عنوان مثال، مریم از گروه یک، الهه از گروه 
دو و... در یک گروه، فرشته و پروانه و... در گروه دیگر و فاطمه و راضیه و... نیز گروه جدید خود را با راهنمایی معلّم تشکیل 
می دهند. در این مرحله دانش آموزان می باید با دقت و ریزبینی به مطالعٔه واژه ها، جمله ها و مفاهیم بخش مورد نظر خود بپردازند و با 
هم فکری یکدیگر بر متن تسلط یابند. معلم نیز در کنار دانش آموزان به راهنمایی آن ها می پردازد و سعی می کند از پاسخ صریح به سؤاالت 
دانش آموزان پرهیز کند. پس از پایان زمان تعیین شده، دانش آموزان به گروه های اولیه خود باز می گردند و هر یک از آن ها بخش مورد 
مطالعٔه خود را برای دو عضو دیگر تدریس می کند و به سؤال های آن ها پاسخ می دهد. به عنوان مثال، مریم بخش اول درس، فرشته، 
بخش دوم و فاطمه بخش سوم را همانند یک معلم برای اعضای گروه اولیه خود تدریس می کند. به بیان دیگر در این مرحله، هر یک از 

اعضای گروه، زمانی به عنوان معلم و زمانی دیگر به عنوان دانش آموز در گروه خود رفتار می کنند.
مرحلۀ سوم، آزمون )زمان پیشنهادی: 8 دقیقه(: در این مرحله برگٔه آزمونی را که قبالً آماده کرده ایم در اختیار دانش آموزان 
قرار می دهیم تا ابتدا به شکل فردی و سپس به شکل گروهی به همان سؤال ها پاسخ گویند. پس از برگزاری آزمون، معلم پاسخ صحیح 
سؤاالت را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا آن ها بازخورد مناسبی از آزمون دریافت کنند. غالباً نمرهٔ گروهی دانش آموزان به 
دلیل هم فکری آن ها از نمرٔه فردی آن ها باالتر است. نکته ای که باید در طراحی سؤال ها به آن توجه کرد، عینی بودن سؤال هاست، بدین 
معنی که سؤال ها می باید اغلب به گونٔه: صحیح ــ غلط، کامل کردنی، چهار گزینه ای و کوتاه پاسخ باشد تا بتوان از زمان بهترین بهره 

را برد. برای این درس می توان از این آزمون پیشنهادی بهره گرفت و برای هر سؤال 2 نمره منظور داشت.
 جملٔه صحیح را با »ص« و جملٔه غلط را با »غ« مشخص کنید.

  غ   1ــ انسان باید به سؤال هایی که از دیگران پرسیده می شود، جواب دهد.                                 ص  
  غ    2ــ »استماع« به معنی گوش دادن است.                                                                             ص    
  غ    3ــ کتاب »لطائف المواقف« اثر خواجه نصیرالّدین توسی است                                             ص    
  غ      4ــ هرگاه انسان میزبان بود، نباید اولین نفری باشد که غذا خوردن را شروع می کند.                 ص   

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
5ــ دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز    یعنی که دو بشنو و یکی بیش..............

٦ــ اگر در لقمه استخوان بود، چنان از دهن بیفگند که کسی.................... نیابد.
 گزینٔه صحیح را انتخاب کنید.

7ــ اگر بهترین غذایی که در سفره گذاشته اند، اندک بود، چه باید کرد ؟
الف( به خوردن آن مبادرت کنیم. 
ب( آن را بر دیگران ایثار کنیم.  
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پ( بدان ولوع نماییم.  
ت( فقط یک لقمه از آن بخوریم.  

8 ــ همٔه گزینه ها جز گزینٔه.......................... از رفتارهای پسندیده است.
الف( پرهیز از غیبت و دروغ  
ب( سخن خیرخواهانه گفتن  
پ( در میان جمع خالل کردن  

ت( بیشتر گوش کردن  
 به سؤال های زیر پاسخ کوتاه دهید.

9ــ پیامبر)ص( کدام عمل را فاضل تر می داند؟ . ......................

10ــ چگونه در هر مجلس، سخن باید گفت؟    ........................
مرحلۀ چهارم، نقد و بررسی )زمان پیشنهادی 8 دقیقه(: در این مرحله به نقد و بررسی آزمون که بیان گر کیفیت یادگیری 
دانش آموز است، پرداخته می شود. نمرات فردی بیانگر میزان درک و فهم فرد از موضوع درسی است و نمرات گروهی، نشان دهندٔه 
میزان درک اعضای گروه از موضوع است. در این مرحله معلم به پرسش هایی که ممکن است اکثر دانش آموزان در پاسخ دادن به آن 

مشکل داشته باشند، به شیوه ای عمل می کند که خود دانش آموزان با گفت و گو و تبادل نظر به پاسخ صحیح  دست یابند.
مرحلۀ پنجم، جمع بندی )زمان پیشنهادی 10 دقیقه(: در این مرحله با توجه به متن درس که از سه بخش تشکیل شده 
است، سه نفر از گروه های مختلف به طور تصادفی یا داوطلبانه انتخاب می کنیم تا جمع بندی نهایی را از درس برای دانش آموزان کالس 
ارائه دهند. هر یک از دانش آموزان منتخب، فقط یک بخش از کل متن درس را تدریس می کند، مثالً مریم از گروه یک، بخش »آداب 
سخن گفتن« را برای کالس تدریس می کند و معلم نیز به عنوان راهنما بر جریان تدریس نظارت می کند و دانش آموزان را تشویق می 
کند تا از مریم سؤال کنند و ابهامات خود را با نظارت معلم برطرف نمایند. این عمل برای دو بخش باقی ماندٔه متن درس نیز با تدریس 

دانش آموزان انجام می پذیرد.
درس اخالق پسندیده، آداب سخن گفتن و طعام خوردن و هم چنین زیان های زبان را با قلمی  به نثر کهن بیان می کند. از آنجا 
که در دین اسالم سخن گفتن و طعام خوردن آداب خاصی دارد، محتوای این درس به طور کامل مرتبط با عنوان فصل سوم، دین و 

اخالق می باشد.

نکات مهم درس
آداب سخن گفتن

٭ از دیدگاه قرآن: در قرآن به کّرات به آداب سخن گفتن اشاره شده است از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
درسخن گفتن مراقب باشید چون تمام سخنانتان نوشته می شود )انفطار ــ آیه 10 و 11( ــ 

پاکان در سخن گفتن نیز به پاکی هدایت یافته اند )سوره حج ــ آیه 24( ــ 
و نیز:

آگاهانه سخن گفتن، نرم )مالیم سخن گفتن( عمل کردن به گفتار، منصفانه و برطبق حق سخن گفتن.
٭ از دیدگاه پیامبر و ائمه: سخن تا وقتی که آن را نگفته باشی در بند توست و چون سخن را برزبان آوردی تو در بند آن 

هستی پس زبانت را نگه دار.  )امام علی )ع((
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٭ از نیکویی انسان آن است که سخن بی فایده را ترک کند.       )پیامبر اکرم )ص((
بعضی از کلمات هنگام جمع بستن هیچ عالمت مشخصه ای ندارند بلکه در شکل مفرد آن ها تغییراتی ایجاد می شود مانند:                      

  عمل ← اعمال     آفت ← آفات 
ادب ← آداب                                              حس ← حواس
تصویر← تصاویر                                         عضو← اعضا

                                                                  
عبارات و اصطالحات درس

سخنی که با او تقریر می کنند، تا تمام نشود به جواب مشغول نگردد: ــ 
تا زمانی که گوینده در حال صحبت کردن است و سخنش تمام نشده، جواب ندهد.

آن چه که خواهد گفت تا در خاطر مقرر نگردد در نطق نیاورد: ــ 
سخنی را که می خواهد بگوید تا وقتی در ذهنش مرور نکرده بر زبان نیاورد.

زبان به کار  اعضا و حواس راه دارد، به خالف عکس آن: ــ 
ازطریق سخن گفتن می توان کارکرد اعضا وحواس را بیان کرد ولی عکس آن صادق نیست.

هرکه خاموشی اختیار کند، رستگار شود: ــ 
منظور از خاموشی در این جمله، گزیده گویی و کم سخنی است.

پیش از دیگران به مدتی دست باز نگیرد: ــ 
میزبان قبل از اینکه دیگران غذایشان تمام شود از غذا خوردن دست نکشد.

ــ اگر سیر شده باشد، تعلَلی می آرد تا دیگران نیز فارغ شوند:
میزبان حتی اگر سیر شده باشد خود را مشغول کند تا غذای دیگران تمام شود. 

نکته آموزشی کارگاه نویسندگی ـ  ـ
شرح حال نویسی: ما در طول تاریخ سرگذشت نگاران بزرگی داشته ایم امروزه نیز در دانشنامه ها و دایرة المعارف ها شمار 

زیادی از زندگی نامه ها به چشم می خورد.
 زندگی نامه ها را در انواع زیر می بینیم:

1ــ زندگی نامه عمومی  ــ زندگی نامه خود نوشت یا اتوبیوگرافی ــ خاطرات و سفرنامه ها، زندگی نامه زنان ــ زندگی نامه بزرگان 
شهرها و سرزمین ها ــ زندگی نامه وزیران و دیوان ساالران ــ نسب نامه
امروز چند گونه شرح حال نویسی در کشور ما دنبال می شود:

١ــ تک نگاری در قالب کتاب برای دانشمندان قدیم
٢ــ تک نگاری در قالب کتاب برای بزرگان معاصر:

اینگونه کتاب ها را اگر درباره فردی باشد که هنوز در قید حیات است جشن نامه، پاسیاد و یادگارنامه و اگر درگذشته باشد یادنامه 
می نامند.

3ــ سرگذشت های جمعی در قالب کتاب برای بزرگانی که درگذشته اند.
4ــ سرگذشت های جمعی معاصران
5 ــ زندگی نامه نویسی در قالب مقاله
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را پاس داریم. 
برای آشنایی بیشتر با اشعاری که در بخوان و بیندیش فصل ششم آمده است بخشی از اشعار در ذیل آمده است:

سنمی رخاسان

چون  دم  عیسی  در کالبدم  جان  آردهر نسیمی  که  به من  بوی  خراسان  آرد
سازد راحت   مـرهم   مرا  مجروح   آرددل   درمان   مایه   مـرا   پردرد   جان  
قرنی اویـس  آه  دل  مجمر   از   آردگویی   نفس  حضرت  رحمان  بـه  محمد  
آردبوی پیراهن یوسف که کند روشن چشم کنعان  پرغم   که  سوی   باد  گویی  
روح  قدسی  مدد  روضه  رضوان  آردیا  سوی آدم  سرگشته  رفته  ز بهشت
آرددر نوا آیم  چون  بلبل مستی که صباش به گلستان  از  ساغر  می گون   خبر 
که  شبی  پـیش  رخ  شمع  به  پایان  آردجان  برافشانم  صـد  ره  چو  یکی  پروانه
نزد     او     مژده      خورشید     درفشان     آردرقص درگیرم چون ذره که صبح صادق
هم   مالمتگر   او   وعده   جانان   آردشادمان گردم چون دلشده ای کز زاریش

سید حسن غزنوی                       

هبار ریشاز

آورد برزن  به سوی  گل  که  باغبان  شیراز     را     دوباره     به    یاد    من    آوردهر 
گل چین به پیشگاه تو یک خرمن آوردآن جا که گر به شاخ گلی آرزوت هست
بـادام     بـن      شکوفه     مـه     بهمن    آوردنازم  هوای  فارس  کـه  از  اعتدال  آن
در   بوستان،  نـواگر   و   بربط  زن   آوردنوروز   مـاه،    فاخته   و  عندلیب  را
چون لشکری که رو به سوی دشمن آوردابـر    هزار    پاره    بگیرد    ستیغ    کوه
تا  دل   نواز   مـن   خبر   از   گلشن   آوردمن    در    کنار    باغ      کنم     ساعتی    درنگ
من کنار  بر  نـهد  و  دوان  دوان  آوردآید  دامن  در  کـه  بنفشه  و  نرگس  آن 

                                                                                                                                              لطفعلی صورتگر
٭ ٭ ٭
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خوشا رمز اریان  نعرب سنمی 

کـه  خـاکـش  گـرامی تر از زّر و سیمخــوشـا مــرز ایـران  عـنـبـر نـسـیـم 
بـجـوی   انـدرش   آب   دّر  خــوشـاب ز مینش   همه   عنبر  و  مشک   ناب
به    یکسو    زمـستان     دگر   سـو   بهارفـضـایش  چـو مـینـو بـرنـگ  و نگار
زمـیـنـش  سـراسـر پـر از خـّرمـی هــوایـــش  مـوافـق  بـه  هـر آدمــی
جوانگـالب  اسـت  در جـویـبـارش  روان آبش    ز   گردد   پیر   همی  
یکی    بوم     فرخنده    بینی   گـزیـنبـه  هـر سـوی  ایـن  ملـک  بـا آفرین
همه   مرِغ  آن   خرم   و  دلکش  استگر از فارس  گوئی  بهشتی  خوش  است
نـه   سـرد  و  نـه   گـرم   و  همیشه   بهارهـوا خـوشـگـوار و زمـیـن  پر نگار

 میرزا آقاخان کرمانی
٭٭٭

خوزتسان

به بهمنشیر جوشان و به کارون خروشانشسالم من به خوزستان پیام من به سامانش
به  آبادان  آباد  و  به  هرمز جان  ویرانشبه خرمشهر زیبا و به اهواز دل افروزش
سکندرها و قیصرها و لشکرهای جوشانشاال ای خاک خوزستان تو آنستی که دید ستی
بدیدی دست و پا دربند آخرزار و گریانشاگر از هول قیصر بند شادروان گسست از هم
که ایران مهد دانش هاست نپسندند ویرانشبمان آباد و فّرخ روز و شیرین کام و روشن دل

       حسین مسرور                    

 رسانه های آموزشی 
کتاب های داستان از حماسه جنگ 

ارزشیابی کیفی ــ فردی )کتبی و شفاهی( 
ابزار ارزشیابی: فعالیت یادگیری )طرح سؤال( 

مثال: آموزگار از دانش آموزان می خواهد از متن درس سؤاالتی طرح کرده و بنویسند و سپس سؤاالت را در گروه از یکدیگر 
بپرسند و جواب بدهند. 
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نکات مهم درس
 اصطالحات و عبارات:

اگر روزگاریابم: اگر خداوند به من عمری دهد. 
بدو گروم: به او ایمان آورم. 

ستاره روشن ما بودی که ما را راه راست نمودی: یعنی تو مانند ستارٔه روشن، راهنمای ما بودی. 
گرمای طاقت سوز  از  تا  رفتند  می  به سفر  کاروانیان شب ها  و  مسافران  پیوسته  اینکه  دلیل  به  در روزگاران کهن  یادآوری: 
خورشید در امان باشند تنها چیزی که نقشٔه راه و راهنمای اهل کاروان بود آسمان بود یعنی اهل کاروان به کمک ستارگان مسیر راه 

و جهت خود را تعیین می کردند. 
راست گفتن پیشه گیرید، که روی را روشن دارد: راست گویی و صداقت در پیش گیرید که موجب روشنی و نورانی شدن چهره 

شما می گردد. 
هر که شما را به زاد بزرگ تر باشد وی را بزرگ تر دارید: حرمت کسانی را که از شما بزرگ ترند نگاه دارید و به آنان احترام 

بگذارید. 
تاریخ بیهقی: تاریخ بیهقی کتابی تاریخی است به زبان فارسی، درباره دوره پادشاهی مسعود غزنوی، نوشتٔه ابوالفضل محمد بن 
حسین بیهقی. این کتاب بخشی از کتاب مفّصلی به نام »جامع الّتواریخ« است. این کتاب درباره اتّفاقات چهل و دو سالٔه پادشاهی 
غزنویان است در سی فصل. این کتاب هم از جنبٔه تاریخ نگاری و هم از جنبٔه ادبی بسیار درخور توجه است. در این کتاب به مراسم 

و آداب و رسومی مانند: خطبه خواندن، خلعت دادن و جشن مهرگان و … اشاره شده است. 
و  است  فارسی  نثر  نمونه های  بهترین  از  بیهقی  تاریخ  دارد.  خاّصی  دل پذیری  و  گیرایی  ادبی  لحاظ  به  کتاب  ارش  نگ سبِک 
اوج بالغت زبان فارسی شمرده می شود. نثر کتاب حاکی از تسلّط بیهقی به زبان فارسی و عربی است. بیهقی برای باورپذیر کردن و 

اثر گذارتر کردن کتابش و همچنین ایجاد حّساسّیت در خوانندگان و ایجاد کشش، این کتاب را به صورت داستانی نگاشته است. 
از بزرگمهر چه می دانیم:

داستانی که درباره بزرگمهر در کتاب آمده مربوط به بخش »بزرگمهر و زندانی شدنش« می باشد. 
بزرگمهر در لغت: در لغت،بزرگمهر به معنای »آفتاب بزرگ« یا »صاحب محبّت بزرگ« است.  ـ  ـ

بزرگمهر بختگان فرزند بَخَتگ وزیر خردمند انوشیروان، شاه ساسانی بود که ابتدا به منظور آموزش فرزند انوشیروان، )هرمز( 
گماشته می شود و به دلیل کیاست و خوش رفتاری کم کم به مقام وزارت رسیده و در امور کشورداری با شایستگی بسیار به انوشیروان 
خدمت می نماید. وقتی حکیمان هندوستان برای آزمودن هوش حکیمان ایرانی بازی شطرنج را با خود به ایران آوردند. تنها بزرگمهر 

توانست رمز آن را کشف کند و در مقابل، بازی »نرد« را ابداع نمود و آن را برای شاه هندوستان فرستاد. 
در نوبتی دیگر فرمانروایان روم صندوقچه ای مهر شده به دربار ایران فرستادند که  ایرانیان محتوای درون آن را حدس بزنند از 

بین درباریان و دانشمندان تنها بزرگمهر توانست راز صندوقچه را حدس بزند. 
 چند سخن از بزرگمهر:

اگر خرسند و رضا باشی، زندگی به دلخواه سپاری.  ــ 
آدمی  باید از گناه بپرهیزد و هر چه را بر خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد.  ــ 

در آیین خرد در هر کاری اندیشه باید.  ــ 
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داستانی است. آزمندی سِر همٔه نگون بختی ها و قناعت پیشه کردن سرحلقٔه رهایی است، آن چنان که »ابن یمین« )1344،ص409( 
می گوید:

اکر ازیکه     پ و      بعی      ط پاک     رگــاِه     دونـان    َمـَبـرارگ    تـوقّـع    هب     د

خوری  ،   بـه    کـه    بـا    دگیـران  ،شلُگکـر تلِ   ناِن  شخک  از رسِ  خوانِ  خوشی

َمـَپـر هب  یک  اختسوان،  حلص کن  چون  مهای ـلـوا   ح ـرد    گـ ـر  ب   ، وار مـگـس  

به دیگر سخن، پیام داستان این است که »خاک شو تا سبز شوی« )ص 58( وگرنه زیاده خواهی و آزمندی، انسان را به خاک 
طبقٔه  به  پایان  در  آغاز شده،  فرودستان  از  پایین جامعه،  از  دگردیسی ها  و  تحّول  که  این است  غلتاند. جالب  در خواهد  نگون بختی 
فرادستان جامعه )حاکم( می رسد. به هر روی، پیام کلیدی این اثر، پروردن نفس است. به همین سبب، شیخ مکتب دار در همٔه کار 

و کردار های تعلیمی خود در پی تربیت نفس کودکان تالش می کند تا از گذرگاه ادِب درس، آنان را در ادب نفس به پروردگی برساند. 
رویدادهای داستان در یک شهر کویری رخ می دهد شهری که مردمش از آب انبار استفاده می کنند، هیچ تصویر و توصیفی از 

فضای شهر داده نمی شود، شاید ریشه در خاطرات دوران خردسالی نویسنده در حوالی کرمان دارد. 
کالبد شکافی محتوایی

در چشم من این داستان، یک پوسته دارد و یک هسته. پوسته، همان است که زنجیرٔه حوادث را در مکتب خانه و شهر، نشان 
می دهد. از این دید می توان گفت داستان آب انبار گونه ای بازآفرینی سال های پار و پیرار نویسنده و آمیختن آن با حکایتی از ادبیات کهن 
است. این نگاه، داستان را در سطح، نگه می دارد و همٔه پویه ها و گفته های اشخاص در معنای برونی واژه ها و کالم دریافت خواهد شد 

و خواننده به نهان خانٔه شخصیت ها و الیه های دنیای متن، گام نخواهد گذاشت. 
 در این نوع نگرش، همه چیز به اینجا می انجامد که کودکانی در مکتب خانه دور از چشم مکتب دار با هم بازی می کردند. یکی 
برای دست یابی به حلوا صدای سگ در می آورد و آن دیگری به او حلوا می داد تا این کار را تکرار کند. معلم مکتب در این میان سر 

می رسد و سرزنش و عتاب آغاز می شود. و دیگر ماجرا. 
 شاید بر پایٔه »قصه های مجید«، »داستان آن خمره« و دنیای حاکم بر فضای ذهن و زبان نویسنده و آثارش، این گونه گفته شود 
که قصه های مرادی کرمانی، ژرفا و عمق ندارند و شخصیت ها نیز چند سویه و چندالیه نیستند و برهمین بنیاد آب انبار را هم از بیرون 
ببینند و ساختمان برونی آن را به یاد بسپارند. اما گمان من این است که برای پی بردن به پیام اصلی داستان آب انبار باید از پلکان آن به 
زیر رفت تا الیٔه زیرین و خنکای نسیم چهره نواز آن را پس از بر آمدن و چشم به دنیای بیرون گشودن، به دیدٔه دل درک کرد. از این رو 
به نظر می رسد مرادی کرمانی از خاطره پردازی و روایتگری آمیخته به شوخی و طنز در قصه های پیشین، عبور کرده است. به فراخور 
سن و سالش، ژرفای نگاه وپختگی محتوایی نوشته اش فزونی گرفت و اکنون او همان شیخی است که پس از آموختن ادِب درس، به 

تأدیب و تیمار نفس درون خود و دیگران به رسم جوانمردان و فتیان، رو می آورد. 
 غرور شکنی، خاک نهادی، خودشکنی، پست شدن و هست شدن وخالصه، پوست انداختن و تولد دوباره جوهره و جانمایٔه این 
کتاب است. باورم این است که مرادی کرمانی به پایه ای از گشایش چشم درون و عظمت در نگاه، رسیده است که پدیده های پیرامونی را 
چونان درسمایه ای می بیند و به بازخوانی و کشف زیبایی ها می پردازد و از آن لّذت می برد. زیرا از شیخ آموخته است که: هرجا می تواند 

مکتب باشد، به شرط آن که تو شاگرد باشی. )ص63(
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شگرد های آموزشی مکتب خانه 
1ــ بهره گیری از تمثیل: یکی از راه های چابک سازی ذهن و سبب زایایی آن است که نوشته را گیرا و اثرگذار می سازد. 

بهره گیری از تمثیل آموزه را در ذهن و ضمیر خواننده یا شنونده، جای گیر می کند. 
مرادی کرمانی در این داستان، همچون مولوی در مثنوی، از چند تمثیل ساده برای بیان مفاهیم روان شناختی و معرفت شناختی 
سود برده است. این تمثیل ها چون به جا و کامالً در پیوسته با سیر داستانی به کار گرفته شده، مانند گل میخ هایی است که ذهن سرکش 
را به بند می کشاند. مانند تمثیل بهره گیری از تخم مرغ برای فهماندن صبر و شکیبایی )ص129( یا زیرخاک کردن دانٔه گندم برای 
شکفتن )ص 98( که همین معنی را مولوی در مثنوی معنوی )دفتر سوم، بخش 13، دعوت باز بطان را از آب به صحرا، بیت 453به 

بعد( این گونه پرورانده است:

ـتـمبـیـن  کـه  اندر  اخک،  تـخمی  کـامتش افـراش مـنـش   و   خـاکـی   گـرد  

تـا  کـنـم  بـر جـمـلـه مـیـرانـت، اریمحـمـلهٔ   دیـگـر   تـو   خـاکـی   شیپه   یگـر

ر   رود آن  گـه  از  پـسـتـی  بـه  بـاال  بـر  رود آب   از   بـاال   بـه   پـسـتـی   د

شد اخک  زیـر  بـه   باال   از   شددنگم   اچالک  و  خوشه  او  آن  از  عبد 

زمـیـن ر  د آمـد    مـیـوه    عبـد از آن رساه بـر آورد از دفـیـندانـهٔ   هـر  

پاکاصل  معنت اه  ز  رگدون تا هب اخک اجن   ذغای   شـد   آمـد،   زیـر 

ز رگدون شد هب زری دلـیـراز وتاضع چون  حـّی   مــی   آد جـزو   گـشت  

(مولوی،1370، ص375) 
همچنین در بیت های زیر )از بخش 95 دفتر سوم بیت های 2065 و 2066، ماجرای هفت مرد شدن آن هفت درخت(، همین 

معنای خاک شدن و شکفتن را مولوی به زیبایی نشان داده است:

خـلوتـی   و   بحصتـی   رکد   از   رکمدانــهٔ    پـرمـغـز    با    خـاک    دژم

ر   اخک   یلگ   حمو   رکد تا مناندش رنگ و وب و رسخ و زردخوشینت   د

(مولوی،1370،ص 427 ) 

 تمثیل چون با تصویرسازی ذهنی مخاطب و عنصر مقایسه همراه می شود، درک و دریافت آموزه ها را ساده تر می کند و میان 
دنیای متن با جهان ذهن خواننده پل می زند. آذری نجف آباد )1378: 17( تصویر را، راه میان بر و کوتاه آموزشکاوی زبان می داند و 
معتقد است: تصویر، پشتوانٔه معنی است. تصویر به کمک درک جمله ها می شتابد و زبان آموز با بهره جستن از قدرت بینایی خود، 
تدریجاً به درک معنی جمله ها می رسد. سخن دیگر، اینکه »کارکرد تصویر، کارکرد تکثیر و باز تولید است؛ به بیان »گاستون باشالر«: 

تصویر، یک ادراک حسی میرا نیست بلکه زبانی است که زاده می شود«. )ریکور، 1378، ص55(
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