
 

ویژه اهمیت  از  متوسطه  مقطع  تحصیلی،  مراتب  میان  زمان در  از  برهه  این  در  چراکه  است،  برخوردار  ای 

مرحلۀ جدیدی  نیز در   اجتماعی و  اخالقی عاطفی، آموزان افزون بر ورود به مقطع جدید، از لحاظ رشددانش

ای برخوردار است؛ چراکه  گیرند. در میان دروس مقطع متوسطه، درس ادبیات فارسی از اهمیّت ویژهقرار می

توانند درک درستی یابد و افراد میها پرورش میماست و ازطریق آن اندیشه  هاییادگیری  تمام   ادبیات، طیف 

این  از  باشند.  اجتماعی داشته  برنااز مسائل  اهدافی که  مۀ درسی کتابرو تدوین  های فارسی در چارچوب 

ای برخوردار است. در این میان، کتاب فرهنگ و هنر  دهد، از اهمیت ویژهها سوق میمخاطب را به سوی آن

 گوناگون  کتب  درسی   های برنامه  مقطع پایۀ هفتم نیز از منابع اطالعاتی مفید در این دورۀ تحصیلی است. در 

 تحوالت  و   نیازها  با   است  ممکن  درسی  برنامه  حوزه  در  نظرانصاحب  از  برخی  اذعان  هب  که  دارد  وجود  مواردی

گویند.  می  زائد  درسی  برنامه  آن  به  که  است  شده  منسوخ  و  نداشته  خوانیهم  جامعه...    و  فرهنگی  اجتماعی،

مقطع متوسطه، در  نظر به اهمیت این دو گونه از انواع برنامۀ درسی و نیز جایگاه ویژۀ ادبیات فارسی در  

 اساس  بر  هفتم   پایۀ  فارسی   کتاب  تحلیلی صورت گرفته است، به تحلیل  -پژوهش حاضر که به شیوۀ توصیفی

تر مباحث درسی این کتاب  دهد که بیشزائد پرداختیم. نتایج پژوهش نشان می  و  پوچ  درسی   برنامۀ  مبانی 

آموزان هستند.  های ادبی برای معلمان و دانشیتگیرند و فاقد جذابدر زمرۀ برنامۀ درس پوچ و زائد قرار می

قابلیت  فارسی  به کتاب  نسبت  و محتوا،  بصری  به مقتضیات  توجه  با  پایۀ هفتم  از سوی دیگر کتاب هنر 
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 مقدمه 

انسانی گسترش یافته  علوم  ۀ ای ما در حوزهای جدیدی شده و امروزه مطالعات بین رشتهانسانی وارد حوزهدانش علوم

شناسی ادبیات )نقد ادبی از  بین آسیب  ۀبنابراین این رساله در صدد آن است تا با نگاهی جدید به بررسی رابط  ؛است

مطالعاتی در علوم تربیتی بپردازد. در    ۀشناسانه( و بحث آموزش ادبیات و برنامه درسی به عنوان یک حوزمنظر آسیب

ر ایران به معضالت نظام آموزش و پرورش حساسیت نشان  چندی است که کارشناسان تعلیم و تربیتی د ،  همین راستا

بحث پیرامون آموزش    ،ها نظام آموزشی کشورورزند. ازجمله دغدغهداده و به رفع این مشکالت به طورعلمی اصرار می

آموزش  ویژه در مقطع متوسطه است. پیرامون مفهوم آموزش باید گفت که شناسی آن بهزبان و ادبیات فارسی و آسیب

آن، که به طور    کننده افتیبه در  ن یمع  ی مرتبط با موضوع   ی هااز مهارت  ی مهارت  ا یها  گزاره  م، ی بارت است از انتقال مفاهع

ا فاقد آن است.  به ش   ن یمعمول    ی ب یترک  ا ی  ی حرکت   ،یداریشن  ،یداریازجمله د  یگوناگون  یهاوهیانتقال ممکن است 

پذ بهم2004  ، یمی )نع  رد یصورت  ا  ی حرکت اصطالح    ی ریکارگ(.  آموزش  فیتعر  نیدر  به  همچون    ی مهارت  یهاناظر 

  ی . هرچند در خصوص زبان بعد مهارترودیبه کار م  ینظر یهاو دانش م یمفاه یاغلب برا هاوهیش  گریهاست، و دحرفه

  چهار   ان یم   ی . در آموزش، نسبتشودیآموزش داده م   یآن اغلب به عنوان دانش نظر  ی دانش   ی هاغلبه دارد، اما بخش

که البته    ی آموزش و روش آموزش  یمحتوا  رنده،یگدهنده، آموزشاند از آموزشکه عبارت  شود یرکن برقرار م  ا یعنصر  

  آن سه است   انینسبت م  ی از چگونگ  ی نداشته، بلکه تابع  ی نی مستقل ع  تیواقع   گر یگانه درکن چهارم برخالف ارکان سه

 ( 1392)فکری، 

  غیر   اهمیت  وجود  با (  جدید  و  قدیم ) آموزش  نظام  تغییرات  در   اصلی، همواره   درس   عنوانبه  فارسی، ادبیات   و  زبان   درس

های گوناگون ضروری و  ات فارسی از جنبهادبی  و  زبان   آموزش.است  گرفته  قرار  بسیاری  مهری بی  مورد   آن   توجه  قابل

یابد و  ها پرورش میکه اندیشهبه واسطه ادبیات است  های ماست. ادبیات فارسی طیف تمام یادگیری ت؛ چراکهمهم اس

  درک   درست را  اجتماعی  لئمسا توانمی که است  ادبیات  ازطریق مند شد.اندیشه و کردار دیگران بهره ۀ توان از ثمرمی

ازطریق آموزش زبان و ادبیات است که    منطقی فرد پرداخت.   استدالل   و  ذوق   پرورش  و   زیبایی   ادراک   به  و   کرد  تحلیل   و

 با فرهنگ حال و گذشته آشنا کرد.توان افراد را می

(. 2008،  1ی )فلسک   بخوانند  اتیآموزان مهم است که ادبهمه دانش  ی است که برا  نیآنچه مورد توافق همگان است، ا

  ی ها توسعه دانش هاآن  نیترباشد که مهمیم  ی ادی ز  یآموزش  ی کارکردها  یدارا  اتیاز محققان معتقدند که ادب  ی اریبس

  ش ی(، و افزا2009، 4زگم ی، وان ا2006، 3کی )پ  خواندن و نوشتن ی هامهارت شی(، افزا2006، 2پر ی)پ وزانآمدانش  یادب

مدارس    ی درس  یهابرنامه  ی ستیباشد که بای( م2007،  6و همکاران   پر ی، پ 2005،  5)مومو  ی و فرهنگ  ی اجتماع   ی هایآگاه

ای  ویژه در مقطع متوسطه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این دوره پایهادبیات فارسی به ها را پوشش دهند.آن

و هم    یکه هم ازلحاظ مقطع   یص خا  تیاهم  لیدر مدارس متوسطه به دل  های علمی آینده. همچنیناست برای حرکت

اجتماع   یاخالق   ،یمراحل رشد عاطف   تیاز لحاظ حساس برنادانش  یو  فارسیمه درس آموزان دارد،    گاهیاز جا   ی کتب 

این اهمیت تا بدان جاست که  (.  2010)اسالجر،    آنان برخوردار است   ی هاتیها و قابلدر رشد و توسعه مهارت  یاژهیو
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 ئی عباس خیرآبادی، حسین مومنی مهمو، زهرا تازیکی، محمود فیروزی مقدم

های وارد بر آموزش درس زبان  اند. به باور آنان آسیبشناسی آموزش این منبع درسی پرداختهامروزه محققان به آسیب

های مرتبط  . آسیب2  ؛های مرتبط با نظام آموزشی. آسیب1بندی کرد:  ی تقسیمتوان به سه دستهو ادبیات فارسی را می

 ها. های مرتبط با دانش آموزان و اولیای آنیب. آس3؛ با معلّمان

. به  1توان به مواردی از این دست اشاره کرد: شناسی آموزش ادبیات مرتبط با نظام آموزشی میدر بحث آسیب

فارسی ادبیات  آموزش  اهداف  سپردن  نظام2  ؛فراموشی   از  صرف  تقلید  جهان.  آموزشی  نبودن  3  ؛های  استاندارد   .

 های درسی. کالس

. شرایط  3  ؛تحصیل معلمان  ۀ. موانع ادام2  ؛. گزینش معلمان1های مرتبط با معلمان، مواردی چون  ر آسیبد

. آشنا نبودن معلمان  6  ؛. ضعف معلمان ابتدایی در تدریس ادبیات فارسی5  ؛. نگرش معلّمان به تحوّل4  ؛ سنّی معلّمان

 های نشر ادبی قابل تبیین و بررسی هستند.  باتاره

آموزان  عالقگی دانش. بی1بندی کرد:  توان در این موارد دستهآموزان و اولیا را نیز میمرتبط با دانشهای  آسیب

  . درآمدزا نبودن رشته 4. کاربردی ندانستن درس ادبیات فارسی،  3. نظام نادرست ارزشیابی، 2به درس ادبیات فارسی، 

در مقطع هفتم عالوه    (.1393ی )فاضلی و آقام علی اردبیلی،  . اهمیت ندادن اولیا به درس ادبیات فارس5ادبیات فارسی،  

های ارتباطی  بر درس ادبیافت فارسی، در فرهنگ و هنر نیز از دروس مهم و قابل توجه است که بررسی آن از نظر مهارت

 ها آشکار سازد.توان نکاتی را پیرامون، تقویت جذابیت و تأثیر کتابو مقایسه آن با درس فارسی می

 باشد: ها بدین شرح میهای صورت گرفته پیرامون برنامه درسی پوچ و زائد و نتایج حاصل از آنترین پژوهشمهم

سازی برنامه درسی زائد در نظام آموزش  فهوم( در پژوهشی به بررسی »م1397)  اجارگاه  فتحی و   و حسینی لرگانی   .1

مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامد به ترتیب عبارت  مهم ترین عوامل علی،  « پرداخته و دریافتند  عالی ایران

است از: انگیزۀ کم در بین استادان و دانشجویان، حضور طراحان و برنامه ریزان در تدوین برنامه درسی با رویکرد  

نبودن  سلیقه محور  مسئله  کشور،  اقتصاد  نبودن  محور  دانش  محور،  عرضه  و  تمرکزگرایانه  های  سیاست  ای، 

آموختگان، نیروی انسانی  ویژه در بین دانشهای درسی و اختصاص بودجه ناکافی، افزایش نرخ بیکاری بهبرنامه 

 .های این مطالعه بوداعتمادی به آموزش عالی ازجمله یافتهناکارآمد، فرار مغزها و کاهش بی

در  رداختند. به باور آنان  « پاثر؟یب  ا یپوچ: مغفول    ی برنامه درس( در پژوهشی به بررسی »1396رضایی و بمانی ) .2

ها،  پوچ در ارتباط بودند. پس از مطالعه آن  یبا برنامه درس   ینحودست آمد که بهکتاب به15قاله و  م70جستجو  نیا

  یزیرمتخصصان برنامه  دگاه ی بود مورد استفاده قرار گرفت. دو د  ترک یمقاله و کتاب که به هدف مطالعه نزد  18

پزشک  یدرس آموزش  مختصصان  درس   یو  برنامه  مورد  متخصصان    ییشناسا  چپو  ی در  نظرات  براساس  شد. 

براساس نظرات متخصصان    ی است که مورد غفلت واقع شده است ول   ی زیپوچ آن چ  ی برنامه درس   ، یدرس   یزیربرنامه 

 است.  اثریب ی پوچ، برنامه درس  یبرنامه درس  ، یآموزش پزشک

ی« بر آن هستند  آموزش  یپوچ در محتوا  ی بر برنامه درس  یل یتحلپژوهشی با عنوان »( در  1396صفری و قورچیان ) .3

قابل    آموزبر نظام حاکم بر جامعه، مدرسه و دانش  ی پوچ مبتن  یسه سطح برنامه درسکه برنامه درسی پوچ در   

 تبیین و بررسی هستند. 

با    رانیدر مقطع متوسطه ا  اتیادب  یدرس  برنامه  یقی تطب  یبررسای با عنوان»( در مقاله1394پور و نیلی )رحمان .4

  کردها یکشورها از لحاظ محتوا و رو  ریکشور ما به نسبت سا اتی ادب  یبرنامه درسیی« دریافتند که  شش کشور اروپا

  دهدیآموزان پرورش مرا در دانش  یمطلوب  یهاتیقابل  ات ی ادب  ی برنامه درس  ن یبرخوردار است. همچن  ییباال  ی از غنا

از   یک ی عنوان به عاتو پردازش اطال ی. مهارت ارتباط باشدیم  ی و دانش ادب ریها قدرت درک، تفس آن نیترکه مهم
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  جی. نتاردیقرار گ   شتریب  د یمورد تأک   ی ستی امروز، کمتر مورد توجه بود که با  ی ایدن  از ی مورد ن  ی هامهارت  نیترمهم

  یستیبود که با  یمحتوا و روش آموزش  یها در مؤلفه  اتی ادب  ی بودن برنامه درس  زیبرانگاز چالش  یپژوهش حاک   گرید

 .چالش به حداقل برسد نیا

  د یبا تاک   تیو ترب  می در نظام تعل  ی سطوح و ابعاد برنامه درس( در پژوهشی با عنوان »1394محمّدی مولود و پیری ) .5

دامنه حوزه     ، یسطوح برنامه درس  نهیها در زم یآگاه  ۀ دامنه حوز  شیبا افزا« بر آن بودند تا  پوچ  یبر برنامه درس

توانایناآگاه و  داده  کاهش  را  به  ییها  جهت  را  جنبه  ی هاجنبه  ی ریکارگخود  کنترل  و    نیا  ی منف  یهامثبت، 

معرف   نیبنابرا  ،دهند  شیافزا  یدرس   یهابرنامه  به  تشر  یابتدا  رسمین آرما  یدرس   یهابرنامه  حیو  اجرای،  ،  یی ، 

 نمودند.   هئپوچ و پنهان را ارا  ی برنامه درس  ییدآیپد لیسپس علل و دال  ته ، فوق برنامه، پنهان، پوچ پرداخیاجتماع 

6. ( مقاله1394رنجبری  در  »ن(،  به  تحلای  بررس  ل یقد،  دو  یهپا  یفارس  یو  ارائه   طهمتوس  رههشتم  همراه  به    اوّل 

مختلف    ن یمضام  به  نو  ی کتاب نگاه  نیمجموع ا  ها« پرداخته و به این نتیجه رسیده است که درو راهکار  شنهاداتیپ

شعر    ی معاصر در دو بخش بررس  اتیادب  مقاومت،   اتی هم چون: فصل ادب  گریجا دارد چند فصل د  نیدارد و هم چن 

 کتاب افزوده شود. نیو نثر، و... به ا

سزایی در کیفیت آموزش درس زبان و ادبیات  تواند نقش بهشناسی درست موارد یاد شده میطبیعی است که آسیب

باشد. در مقطع متوسطه،   به ویژه در مقطع متوسطه داشته  بالنده مواجهیم که در ازدحام  فارسی  تازه و  با نسلی  ما 

  از   سطح   ترینپایین  در که  باشد  ایگونه  تواندنمی  نسلی  چنین   درسی   کتاب برد.ها به سر میاطالعات و تراکم رسانه

  زعمبه. دانندمی آمیزموفقیت یادگیری  زیربنای  را  ادبیات  که   دارد  وجود  فراوانی  مستندهای  .باشد آگاهی  و اندیشه  ارائه

  تا  محدود  خیلی  سطح   از   را  فرایندی   یک   ادبی   هایقابلیت  رشد  ،(2009  ون،.  د  وان  و  ساویر  از  نقل   به  ،2008)   وایت

  یا  شخصی  عوامل.  کنندمی  پیدا   تعامل  یکدیگر  با   ایزمینه  و  شخصی   عوامل  آن  طی   که  شود می  شامل   پیشرفته   سطوح

  هایبرنامه  و  معلمان  به  ایزمینه  و  خارجی  عوامل  و  دارد  اشاره  آموزاندانش عاطفی  و  شناختی  اجتماعی،  رشد  به  درونی

  کننده منعکس  درسی  برنامه  آن  تبعبه  و  تربیت  و  تعلیم  به  نظام  یک   دیدگاه  یا  و  رویکرد.  گرددمی  مربوط  ادبیات  درسی

  اساسی  گیری موضع  بیانگر  فارسی   کتب  درسی  برنامه  به  نسبت   بینی جهان  این.  است  آن   افراد   و   نظام  آن  بینی جهان

  تعیین.  است...    و  معلم   نقش  آموزشی،  محیط  نقش   یادگیرنده،  نقش  محتوا،  اهداف،  یادگیری،  - یاددهی   فرایند   درباره

  که   است   درسی   ریزیبرنامه  ضروری   و  حساس   مراحل  ازجمله   متوسطه   مقطع  فارسی   کتب   درسی   برنامه  رویکردهای 

در  بر آن داشت تا  ما را    لذا این مهم  (.1383  پور،قاسم)   کندمی  ریزیپی  را  درسی  برنامه  مفهومی  و  نظری  چارچوب

 زائد بپردازیم.  و پوچ  درسی ۀبرنام مبانی براساس هفتم پایه  فارسی  کتاب  پژوهش حاضر به تحلیل

 مبانی نظری پژوهش  .1

اهمتوجه با جایگاه   ت یبه  فارسی    و  کشورهاکتب  همه  متوسطه،  دوره  پ   ی در  در  قابل  یجهان  و  تیانتقال  ها 

  ی فارس  یهاکتاب  فیلأو ت  یزیردنبال برنامهبه  زین  رانیآموزان هستند. در ا الزم در ابعاد گوناگون به دانش  یهادانش

  یها کتاب  فیلأو ت  یزیر برنامه  ی(، شورا1386تابستان    ر)د  هاو اصالح آن  ی( و بازنگر1385)در سال    یی دوره راهنما

زبان    ی برنامه درس"  م یشورا تنظ  ن یحاصل کار ا.  شد  لی آموزش متوسطه تشک  د ینظام جد  یفارس   ات یزبان و ادب  ی درس

شده در کاربرد دستور،    اد یبرنامه    الن یالتحصرود که فارغیدر نه بخش بود و انتظار م   " دوره متوسطه  ی فارس   اتیو ادب

برنامه  لّی باید گفت که  در نگاهی ک(.  1389  ، یطوس  یدوست و دانا   ی )قادر  توانا باشند   ی فارس  ی نگارش، انشاء و امال

ر  Curriculumیا    یدرس بخش  ی کی   ،Race course  شهیاز  در    یریادگیو    سیتدر  ندیفرآ  یاصل  یهااز 

کار برده شده  درسی به منظورهای گوناگونی به  . اصطالح برنامه(1388  واجارگاه،   ی )فتح  رودیشمار موپرورش بهآموزش
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 ئی عباس خیرآبادی، حسین مومنی مهمو، زهرا تازیکی، محمود فیروزی مقدم

ب ازجمله؛  برنامههاست  برای  عنوان  دوره  ای  یک  طول  در  مشخص،  تحصیلی  پایه  یک  در  خاص  درسی  موضوع  یک 

، به نقل از دهقانی،  1974،  1)اکس   های مختلف درسی در طول یک دوره تحصیلیعنوان برنامه موضوعهتحصیلی، یا ب

  زائد ازجمله   (. برنامه درسی انواع گوناگونی دارد که برنامه درسی پوچ و برنامه درسی1388زاده، جعفری ثانی،  سیدعباس

 هاست. آن

  ا یو مسائل را عمداً ارائه    می از مفاه  یبرخ  یدرس  یزیکه نظام برنامه ر  شودیخوانده م  2پوچ  یوقت  یبرنامه درس

را که شاگردان    یمطلب   ای   ست،یشاگردان متناسب ن  ی با سن عقل  ی ارائه شده در کتاب درس  ی محتوا  ا ی کند    ی نم  س یتدر

 برنامه   پونز  دیدگاه  از  .(Ghourchian،2012؛   1392  ،یمهرمحمّد )کار ببرند  به  عملتوانند در  ینم  یول  خوانند،یم

  گرفته  قرار   غفلت  مورد  که  است  موضوعاتی  تمامی  شامل  و  است  نشده   تدریس  که  است  موضوعاتی  شامل   پوچ  درسی 

اجارگاه مطرح شد. به باور   بار از سوی فتحی و برای نخستین 3درسی زائد  برنامه پدیده (. 1387 اجارگاه، و فتحی) است

شود که به کهنگی، عدم نوسازی و بهسازی و نیز عدم ارتباط  ی درسی اطالق میی درسی زائد به برنامهایشان برنامه

برنامه و محتواهای  اجتما های درسی دانشگاهدروس  و تحوّالت  نیازها  با  و  ها  لرگانی  باشد )حسینی  اشاره داشته  عی 

 (. 12: 1394همکاران، 

شود  یم  سیآنچه که تدر  یعن یدانند؛  یپوچ م  یدرس  برنامه  سکه  یرا درواقع آن رو  دئزا  ینگارندگان، برنامه درس 

  ا ی ناکارآمد    ، یمختلف   لیهر رشته که به دال  یشده برا  یآشکار و طراح  ی درس  برنامه  از  یی بشود. بخشها  سیتدر  دیو نبا

زائد به دنبال    یآنچه که برنامه درس   ای انجام اصالحات    ی برا»  .ندیگویزائد م   یاصطالح آن را برنامه درس   در  زائد باشد، 

  ی درس   یهابرنامه   یاصالح و بازنگر  قیناکارآمد ازطر  یو کنار گذاشتن برنامه درس   رییتغ  آن است،  دنیکش  ریبه تصو

برنامه درس  تیاهم  قتی در حق   گرددیمناسب اطالق م  یراهکار  موجود آنجا  یپژوهش درخصوص مفهوم  از    یی زائد 

جامعه    یازها ین  منطبق با   ، یآموزش  ی لیدوره تحص  کیپس از گذراندن    (ر یفراگ)   رندهیادگی   یهاآموخته  که   شود یآغازم

اند،  آموخته  ایاند  فراگرفته  لیتحص  ندیدر فرآ  انیاز آنچه را که دانشجو  یادیبخش ز  یبه نوع  یعن ی.  ستیو بازار کار ن

 (. 3: 1397« )حسینی لرگانی و فتحی واجارگاه، باشد  یم  یختن یدور ر ای  دیزا

 محتوای درسی کتاب فارسی پایه هفتم تحلیل .2

  باشد. چند درس می  ۀهر فصل دربرگیرند  . و مشتمل بر شش فصل است  است هفتم دارای یک مقدّمه    ۀ کتاب فارسی پای

ی آن، دروس این کتاب از حیث مبانی درسی پوچ و زائد  ئاینک در ذیل پس از معرفی هر درس و بیان اهداف کلی و جز

 بررسی خواهند شد.    

 (تو  یاد)  ستایش :  مقدّمه.  2.1   

 کلّی  اهداف   

 نثر  و نظم متون صحیح  خوانش

 درس مفاهیم  درک

 فارسی   ادبیات بزرگۀ نویسند و شاعر   دو با  آموزاندانش شناخت

 جزئی   اهداف

   بخواند رسا  و  شیوا را شعر بتواند آموزدانش

 
1 Ochs 
2 Null Curriculum 
3  Scrap Curriculum 
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   کند بیان  را  جدید واژگان معنای  آموزدانش

 درس  ادبی  های آرایه با آشنایی 

آموزان با این دو شاعر و نویسنده  درس آشنایی دانشابتدا به معرفی نظامی و خواجه عبداهلل انصاری که یکی از اهداف 

 گردد:ها بررسی میپردازیم و پس از معرفی شاعر و نویسنده شعر و متن انتخابی آناست می

 . نظامی گنجوی 1

  در  ق.هـ  535  زادهنظامی  حکیم   نامور   و  نظامی   به  متخلص  مؤی ّد،  بن   زکی  بن  یوسف  بن   الیاس  ابومحمّد   الدینجمال

عنوان  از او به  .هجری است  ششم   سده   گوی پارسی  و   ایرانی  سرای داستان  و   وی شاعر  .ق.  هـ  612–607  درگذشته   گنجه 

 .پارسی یاد شده است  ادب در  سراییداستان  پیشوای

 گنجوی   نظامی از تو یاد  شعر

 :مطلع با شعر این

 باز؟ کنم  کی نامه  تو نام بی              سرآغاز  بهترین  تو نام ای

 . است شده سروده مثنوی قالب   در که  است ای تحمیدیه

 . خواجه عبداهلل انصاری 2

  در   ق .ه  481  الحجه ذی  22  درگذشته   هرات   شهر  در   ق. ه  396  شعبان   2  زاده  محمد   منصورابی  بن  عبداهلل   ابواسماعیل 

  صوفی   عارف   و  دانشمند   ،«هروی  انصاری»  و   «انصاری  عبداهلل   خواجه»  و  «انصار  پیر »  و   « هرات  پیر»  به  معروف  هرات

 گیرد.  عرفانی قرار می  ادبیات حوزه قمری است و آثار او در   هجری پنجم  قرن  یوی نویسنده .قدیم  خراسان مسلک

  از با سرآغاز »الهی، دلی ده که در کار تو جان بازیم...«، برگرفته مسجّع  نثر این . انصاری عبداهلل  خواجه از  ستایش  متن

 .است انصاری  عبداهلل  خواجه نامهالهی

  سروده   عراقی  سبک  در  و بوده  غنایی ادبیات  ۀحوز  در  نظامی  از   انتخابی  شعر  کتاب که از نظر گذشت،  مقدّمه  قسمت  در

  ادبی  نوع  توالی  سیر.  است  یافته  نگارش  عراقی  سبک   در  و  عرفانی   ادبیات  یحوزه  در   نامهالهی  از   انتخابی  متن  .است  شده

  از   انصاری  عبداهلل  خواجه  چراکه  ؛دهد  قررا  زائد  درسی  برنامه  ۀزمر  در  را  درسی  مبحث  این  تواندمی  آثار  این  خالقان  و

 . است نظامی ادبی نوع از قبل  حیث این از نیز او اثر ادبی نوع و گیرد می قرار  نظامی از پیش  والدت زمان  حیث

 آفرینش   زیبایی :  اوّل  فصل.  2.2

 معرفت.  ۀچشم: دوم آفرینش و درس  زنگ: اوّل مشتمل بر دو درس است. درساین فصل از کتاب 

 آفرینش  زنگ : اوّل درس

 :  کلی اهداف

 آن  به اهمیت و آفرینش  های  زیبایی  درک •

 معاصر  شاعران با آشنایی  •

 :  جزیی اهداف

 ها آن آرزوهای از  دورنمایی و آموزان دانش  دیدگاه •

 بخشی  شخصیت یا  تشخیص  آرایه با آشنایی  •
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 ئی عباس خیرآبادی، حسین مومنی مهمو، زهرا تازیکی، محمود فیروزی مقدم

 پور امین  آشنایی با قیصر 

. بود  ایرانی  معاصر  شاعر  و  دانشگاه  مدرس  نویسنده،  1386  آبان  8  درگذشته  -  1338  اردیبهشت   2  پورزادهامین  قیصر

 .است اسالمی  انقالب  دوره  در  مرد شاعران تأثیرگذارترین از یکی  او

 آفرینش  زنگ  شعر

  بخشی   شخصیت   یا   تشخیصی  آرایه   از   درس   این   در .  است  شده   سروده  چهارپاره   قالب   در  آفرینش،   مضمون  با  شعر   این

 .است شده  استفاده

 درس  ادبی  زبانی   هایدانش

   آن انواع و جمله یادآوری •

 شعر  در جمله وجود •

 امال  در یکدیگر جای  به آوا هم  کلمات نوشتن از  پرهیز امال  در  نویسی درست و  حروف صحیح  شکل توضیح •

  شعری  نخست  درس  در بارهیک  به و گرفت می قرار  کالسیک ادبیات  ۀحوز در   انتخابی شعر و  متن  کتاب  مقدمه  در

  تکرار  همچنین  .داد  قرار  زائد  درسی  برنامه  زمره  در  را  درس  این  توانمی  لذا.  است  شده  انتخاب  معاصر  ادبیات  از

 برنامهزمرۀ    در  است  شده  طرح  ششم  پایه  آموزاندانش  برای  گذشته  سال  آنکه  به  توجه  با  درس  این  در  جمله  مبحث

    .گیردمی جای پوچ درسی 

 سعدی   گلستان  از  پدر  اندرز  حکایت

این مبحث درسی آشنایی   ادبیات   حوزه   در   هجری  هفتم   قرن   اثر   سعدی   گلستان  از    دانش   تعلیمی است. هدف 

  متن   کنایه است. ادبی  آرایه   با  آموزان  دانش   فارسی و نیز آشنایی  بزرگ  نویسندگان  و  شاعران  تعلیمی   نثر  با  آموزان

  زائد  درسی   برنامه  حوزه  در  گرفته   قرار   پور امین  معاصر  شعر   از   پس   یکباره   به   که   گلستان   از   شده   انتخاب   حکایت 

 . است نشده رعایت   سبکی و زمانی توالی چراکه ؛ گیردمی قرار

 معرفت  ۀ چشم:  دوم  درس.  2.3

 خلقت  عظمت   و قدرت  با آموزاندانش  آشنایی: کلی هدف

 .دهد  انجام را درس  متن  صحیح  خوانش آموزدانش: جزیی هدف

 شریعتی   معرفی علی

  درگذشته  –  سبزوار  کاهک،  روستای  در  1312  آذر  2  ی زاده  شریعتی  علی   دکتر  به  مشهور  م زینانی،  شریعتی  علی

  فعاالن   و  مبارزان  از  ایران،  اهل  دینی  شناس،پژوهشگرجامعه  و  نویسنده(  انگلیس  همپتون،ساوت  در1356  خرداد  29

 .بود ایران  اسالمی انقالب  پردازاننظریه از  و سیاسی  و  مذهبی
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 معرفت   چشمه   متن

  تعلیمی   حیث  از  متن یاد شده  .است  شده  گرفته  شریعتی  دکتر  کویر  کتاب  از  تلخیص  اندکی  با  تعلیمی  متن  این

  درسی برنامه زمره در لذا. ندارد تطابق زبانی و زمانی  حیث از امّا است پیوند  در گلستان از انتخابی حکایت با بودن

 . گیردمی  جای زائد

 درس  زبانی   هایدانش

 جمله  انواع درباره بحث •

 خانواده هم  های واژه خصوصیات بررسی •

 دوم شکفتن فصل

 راه.  از رسد می که  بهاری با: چهارم ساز و درس آینده نسل : سوم دو درس است: درس ۀاین فصل دربرگیرند

 سازآینده نسل:  سوم  درس.  2.4

 انقالب معظم  رهبر بیانات  با جوانان  و نوجوانان آشنایی: کلی هدف

 درس   خوانیروان: جزیی هدف

 های زبانی درسدانش

.  ندارد کامل معنی  و  است  ناقص فعل  بدون  جمله است، فعل  جمله هر بخش ترینخوانیم که مهمدر این درس می

  از   کنیم   بیان   زیباتر  را  خود   مقصود  زمان   هر  و.  شودمی  استفاده   زبان   از  کنیم  بیان  را   خود  مقصود  بخواهیم  هرگاه

 .کردیم استفاده  ادبیات

 راه   از  رسدمی که  بهاری  با:  چهارم  درس.  2.5

 محبت محمدجواد معاصر شاعر با  آشنایی: کلی هدف

 آموزاندانش توسط  خوانی شعر: جزیی هدف

 .است تشبیه ۀ آرای راه، از  رسدمی که بهاری  با  درس  بارز ادبی ۀآرای

 .گیرند  می  قرار  زائد  درسی برنامه جزء  و  ندارند یکدیگر با  سنخیتی ادبی حیث از  چهارم و  سوم درس

 شکفتن   زیبایی   متن

 بزرگسالی  به رسیدن و  آن از عبور و نوجوانی ی  دوره به توجه: کلی هدف

 جدید   واژگان  معنی آموزان،  دانش توسط درس  خوانش: جزیی هدف

 زبانی درس  دانش

 .گیردمی صورت عملی و کاری  هاجمله از بعضی در •
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 .  شودمی داده نسبت حالتی هاجمله از بعضی در •

  قسمت  از  ( ،)  عالمت  با   و  شود می  داده  نسبت  آن   به  حالتی  یا  کار  و   آیدمی  جمله   ابتدای   در   معموالً   نهاد •

 . شودمی جدا گزاره

 زندگی   سبک:  سوم  فصل.  2.6

  زندگانی، درس   علم:  هفتم  بدهم، درس   کسی  چه  به  را  کوچکم   قلب:  ششم  این درس مشتمل بر سه درس است. درس

 هاست.لحظه همین  زندگی : هشتم

 بدهم  کسی   چه  به  را کوچکم  قلب:  ششم  درس.  2.7

 ابراهیمی  نادر معاصر  نویسنده  با  آشنایی: کلی هدف

 تضاد  و  تکرار ۀآرای صحیح، خوانش: یئجز هدف

 ابراهیمی   معرفی نادر

  معاصر   نویسداستان  تهران،  ،1387  خرداد   16  تاریخ   در  درگذشته   –  تهران  در  1315  فروردین  14  زاده ابراهیمی  نادر

  نیز  نگاریروزنامه  و  ترجمه،  سرایی،ترانه  سازی،فیلم  هایزمینه  در  کوتاه  داستان   و  رمان  نوشتن  برعالوه  او.  بود  ایرانی

 . است کرده  فعالیت

 درس  ادبی  زبانی   هایدانش

 مفعول  آموزش: زبانی دانش

 تکرار آرایه با آشنایی : ادبی دانش

 زندگانی  علم :  هفتم  درس.  2.8

 :  کلی اهداف

 اعتصامی  پروین  معاصر شاعر با آشنایی  •

 درس   اصلی پیام  بیان •

 :  جزیی اهداف

 آموزیدانش های گروه  توسط صحیح  خوانش •

 مثنوی  شعری قالب   با آشنایی  •

 اعتصامی  معرفی پروین

  تهران،   در  1320  فروردین  15  درگذشته  –  تبریز  در  1285  اسفند  25  زادهاعتصامی  پروین  به  معروف  اعتصامی  رخشنده

  پروین،  از  شده  منتشر  و   چاپ  اثر  تنها.  استشده  یاد  او  از   «ایران  زن  شاعر  مشهورترین»   عنوانبه  که  است  ایرانی  شاعر

  به  بیشتر  پروین.  شودمی  قصیده  و   قطعه  مثنوی،   هایقالب  در  اشعاری  شامل   شعر  606  دارای   که  اوست،  اشعار   دیوان

 .است معروف شعرهایش،  در  مناظره  شعریِ سبک  بردن کار  به دلیل
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 درس  ادبی  زبانی   هایدانش

 متمم  آموزش: زبانی دانش

  آیدمی ابتدا در  نهاد و جمله پایان در فعل  شوند می جا جابه جمله ارکان شود  می تبدیل نثر به وقتی شعر: ادبی دانش

  جابه  دلخواه  به  تواننمی  را  جمله  اجزای  همه.  کندمی  زیباتر  و  انگیزتر  دل  را  نثر  و  شعر  جمله،   ارکان  جاییهجاب  این  که

  نوشته   باید   شود می  شنیده   و  گفته  که   صورتی  همان   به  گاه   مخفف   کلمات   . شود  رعایت   دستوری  ارکان   باید   زیرا   کرد  جا

در بررسی درس ششم و هفتم بر ساس مبانی برنامه درسی پوچ و زائد باید   . است کنایه   درس   این  بارز  ادبی  آرایه  .شود

  این. اندنکرده رعایت   را شاعر  عنوان به اعتصامی  و نویسنده  عنوانبه ابراهیمی  زمانی   این دو درس توالی در   گفت مؤلفان

  قرا  زائد  درسی   برنامه  حوزه  در  شده  یاد  های درس  حیث  این  از   و  ندارند   تناسبی  یکدیگر  با  نیز   ادبی  سبک  حیث  از  دو

 . گیرندمی

 حکایت

صوفیگری    درباره   کتاب   ترین یحیی گرفته شده و کهن  الدین تألیف محیی  العارفین بستان  کتاب   از   مادر   حکایت دعای 

  شعر  با   ادبی  زبان  و  سبک  نوع،  حیث   از   نیز  حکایت   انتخابی  متن   .باشدمی  سوم   قرن   عارفان   از  یکی   بسطامی   بایزید  .است

 .گیرد می قرار زائد  درسی  برنامه جزء  و  نیست پیوند  در  اعتصامی 

 هاستلحظه  همین  زندگی:  هشتم  درس.  2.9

 آشتیانی  اقبال  عباس  معاصر  نویسنده  با  آشنایی: کلی هدف

 شده  تعیین  هایگروه  توسط صحیح  خوانش: جزیی هدف

 آشتیانی   اقبال   معرفی عباس 

  نویسنده   و   ادیب   مورخ،   ایتالیا،  رم   در  خورشیدی   1334  درگذشته  و  تهران   در  خورشیدی   1275  زادهآشتیانی  اقبال   عباس 

  هم   با   گشودن،  را   مشکالت  دیگران،  و  خود   دل  کردن  شاد  دانستن،   را  زندگی   لحظات  درس: قدر  پیام  .است  ایرانی  معاصر

 خندیدن.  هم  به نه و خندیدن 

 درس  زبانی   هایدانش

 .آموزاندانش به مسند  آموزش

  زائد  درسی برنامه جزء و نیست پیوند  در  العارفینبستان از حکایت متن با ادبی  زبان و سبک  نوع، حیث از انتخابی متن

 . گیردمی قرار

 یادها  و هانام: چهارم فصل

  و  عهد :  یازدهم  ادبیات، درس  کالس :  دهم  ، درس (ره )  امام   نصیحت:  نهم  مشتمل بر سه درس است: درساین فصل  

 پیمان 
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 ( ره)  امام نصیحت:  نهم  درس.  2.10

 ناصری  محمد و جعفری عالمه  معاصر دانشمند  با آموزاندانش  آشنایی: کلی هدف

 :  جزیی اهداف

 صحیح  خوانش •

 ( ره)  خمینی امام  نصحیت  به عمل و توجه •

 درس  زبانی   هایدانش

این درس در شود    برده  کار به  اشتباه   نباید  و  دارد   جداگانه  معنی   هرکدام  که   گذاردن   گزاردن،   فعل  توضیح   مورد   در 

 مطالبی ارائه شده است. 

 ادبیات کالس:  دهم  درس.  2.11

 :  کلی اهداف

 اعتصامی  پروین  و یوشیج نیما  معاصر شاعران با آشنایی  •

 آشتیانی  کاظمی  سعید  و حسابی دکتر  معاصرکشور بزرگ دانشمندان با آشنایی  •

 بهمنی  مهناز و  حسینی حسن محمد معاصر نویسندگان با آشنایی  •

 :  جزیی اهداف

 صحیح  خوانش •

 پروین  و  نیما اشعار خواندن •

 قصیده   قالب و نو شعر  توضیح •

 درس  ادبی  زبانی   ایهدانش

 . فعل  زمان آموزش: زبانی دانش

 مختلف شعری های قالب  در آن جایگاه و  قافیه  آموزش: ادبی دانش

  یکدیگر  با  هستند  کشور  برجسته  هایشخصیت  از  برخی  معرفی  صدد  در  همگی  که  جهت  آن  از  دهم  و  نهم  هایدرس

  پوچ   درسی  برنامه  ۀزمر  در  توانندمی  و  ندارند  آموزان  دانش  برا  چندانی  جذابیت  ادبی  حیث  از  هرچند   باشند،می  همسو

 .بگیرند قرار

 پیمان  و  عهد:  یازدهم  درس.  2.12

 :  کلی اهداف

 چمران  شهید  رجایی،  شهید مانند  انقالب  زمان   مبارز و سیاسی  هایشخصیت با آشنایی  •

 فومنی   صابری معاصرکیومرث طنزنویس با آشنایی  •

 :  جزیی اهداف
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 صحیح  خوانش •

 درس  هایشخصیت  از جوانان الگوپذیری •

 درس  زبانی   هایدانش

 .باشد می شخص  فعل  ویژگی درس توضیح داده شده است که دومیندر این  

 اسالمی انقالب و  اسالم: پنجم فصل

  نیکو، درس  یاسوه : سیزدهم ایران، درس و اسالم متقابل خدمات: دوازدهم این درس مشتمل بر سه درس است: درس

 .(ره ) خمینی  امام: چهاردهم

 ایران   و اسالم متقابل خدمات:  دوازدهم  درس.  2.13

 :  کلی هدف

 مطهری  مرتضی شهید  دکتر   نثر با آشنایی 

 :  جزیی اهداف

 صحیح  خوانش •

 ایرانی  گذشته  شاعران و نویسندگان با آموزاندانش آشنایی  •

 مطهری  دکتر هایاندیشه با آموزاندانش آشنایی  •

 

 درس  زبانی   هایدانش

 اند.پرداختهضمیر   مرجع و  ضمیر  در این درس مؤلفان به آموزش

 نیکو ۀاسو: سیزدهم درس.  2.14

 پیامبر  روش و  سیره با  آشنایی: کلی هدف

 :  جزیی اهداف

 صحیح  خوانش •

 پیامبر رفتارهای از پیروی به آموزاندانش تشویق •

  که  داد   قرار  خود  سرمشق  و  الگو  را   پیامبران  زندگی   توانمی:  دهدمی  را  پیام  این  آموزان  دانش  به  درس   درس: این   پیام 

 . کندمی تکمیل را فضایل  این  سعدی شعر و خورد می چشم  به کمال  حد در ایشان  در  کماالت  و فضایل  تمام 

 درس  زبانی   هایدانش

 . اندمضارع پرداخته فعل  مؤلفان در این درس به آموزش
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 حکایت

  که  است   بصیرتبی  و  گمراه  های انسان  از   کنایه   حکایت   این   پیام   .جامی  بهارستان   از   برگرفته  است  نثری   چراغ  حکایت 

  از  پیش  متن  با  ادبی  زبان  و   سبک   نوع،  حیث  از  مذکور  حکایت  .رسانندمی  ضرر  هم  دیگران  به  و  اندبهرهبی  دل  چشم  از

 . گیردمی قرار  زائد  درسی برنامه حوزه در  رو این از نیست، پیوند در ( نیکو اسوه) خود

 ( ره) خمینی   امام: چهاردهم درس. 2.15

 ( ره)  خمینی امام  شخصیت  با  آشنایی: کلی هدف

 فردی   امیرحسین نویسنده با  آشنایی؛ (ره)  خمینی امام اخالقی های ویژگی با آشنایی ؛ صحیح خوانش: جزیی اهداف

 درس  زبانی   هایدانش

 .مصدر فعل و آموزش بن آموزش

 خوانیروان

  ضرب   و  اصطالحات  .است  (ای محاوره)  گفتاری  صورتهب  نوشتار  لحن  .است  نوجوان  یک   رفتن  جهبه  این متن خاطرات

  مقدس   دفاع  و   انقالب   پیرامون بیشتر  که   جهت   آن  از   فصل این  کلی   طوربه  . دارد وجود  درس  متن  در  شیرین   های المثل

  و  است برخوردار کمتری  جذابیت از حدودی تا ندارند و  نداشته  تاریخی وقایع این از درکی که آموزانیدانش برای است

 . گیردمی قرار پوچ درسی  برنامه حوزه در رو این از بدهند  نشان  کمتری  رغبت  آن به آموزاندانش است  ممکن

 جهان  ادبیات: ششم  فصل

 توانیممی ما : هفدهم شاپرک و درس  و آهنی  آدم : شانزدهم این فصل مشتمل بر دو درس است: درس

 شاپرک  و  آهنی  آدم: شانزدهم درس. 2.16

 ژیلنیسکای   ویتاتو آثار  با آموزان دانش  آشنایی: کلی هدف

 :  جزیی اهداف

 صحیح  خوانش •

 آموزان دانش توسط داستان نتیجه  بیان •

 خود  احساسات و عواطف  از آموزان  دانش بیان •

 ژیلینسکای   معرفی ویتاتو 

  را   آثارش  1950  سال   از  او .  است  لیتوانیایی  طنزپرداز  و   نویسنده  کاوناس،  1930  دسامبر  13  زاده  ژیلینسکای  ویتاتو

  ویلنیوس   دانشگاه  نگاریروزنامه  و  تاریخ  دانشکده  از  1955  در  او.  استشده  جایزه  چندین   برنده  و  کرده  منتشر

 .کندمی زندگی  شهر همین در  و شد التحصیلفارغ

 شاپرک   و  آهنی آدم  داستان
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  روز  فناوری   و  دانش   و  انفورماتیک  و  ارتباطات   عصر   با   مرتبط  و   خواندنی  و   جذاب  متنی   " شاپرک  و  آهنی   آدم "  داستان 

  همان   تنها  ندارد   احساس  آهنی  آدم   هستند،  شاپرک  و  آهنی  آدم   اصلی  های  شخصیت  نظر  مورد  داستان  در.  است

  آهنی   آدم  عاطفه،  با  و  مهربان  شاپرک،  داستان   همین  در.  است  شده  ریزی  برنامه  او  برای  قبل  از  که   گوید   می   را   چیزهایی

 .است شده  ترجمه آزادمنش ناهید  توسط  متن این .کند می نوازش و دارد دوست  را او  کند، می  خطاب  عزیز تروم را

 درس  ادبی و  زبانی   هایدانش

 .آینده فعل  آموزش: زبانی دانش

 . رمزی یا  نمادین هایتعریف شخصیت: ادبی دانش

 توانیممی  ما :  هفدهم  درس.  2.17

 .خود  های توانایی  با  آموزاندانش  آشنایی ؛  مترجم  و   ترجمه  فن   با  آشنایی ؛  مورمان  کلیک   نویسنده   با   آشنایی :  کلی  اهداف

 آموزان دانش توسط اهداف  به رسیدن برای هایی روش  بیان؛ صحیح خوانش: جزیی اهداف

 توانیم می ما

  ایران،  جامعه  با  فرهنگی  خوانی هم  از  گذشته   که  است  جهانی  متون  از  زیبا  و  ساده  روان،  اینمونه«  توانیممی  ما»  درس

  داستان.  است  داستانی  ساختاری   دارای درس. است  سازگار  آنان  سنّی  هایویژگی  و  شرایط  و  آموزاندانش  ژۀوی  دنیای   با

  بینی، کم  خود  بدیع،  نمایشی  و  زیرکانه  شگردی  با  ،(دونا )  مدرسه  معلّم.  شودمی  بیان(  بازرس)  شخص  اوّل  زبان  از

  اتّکا   با   را   کوشش  و  تالش  و   آینده  به  امید   کوشد   می  و  کند می  دور   آموزان   دانش  ذهن  از   را   منفی   القائات   و  خودناباوری

  این  مراسم   این   در «  دونا»   سخنرانی  و «  توانمنمی»  ۀ جناز  تشییع   مراسم .  کند  زنده   هاآن  در   آموزاندانش  های توانایی  به

 .توانمنمی که  نکنید القا خویش  به هرگز که  دارد  خویش با را  کلیدی  و مهم  پیام 

 درس  زبانی   هایدانش

 . ساده غیر کلمات  و  ساده کلمات آموزش

  یربرقرا.  اندپرداخته  جهان  ادبیات   به  مقدس  دفاع  و  انقالب  ادبیات  از   پس  بارهیک   به  هفتم   پایه  فارسی  کتاب   مؤلفان 

  دهدمی  دست   از   را   خود   کاربرد  مذکور   درس   گفت   توانمی  و   رسد می  نظربه  سخت   آموزاندانش  برای   دو  این  بین   ارتباط 

  به  هفتم  پایه  فارسی   کتاب  در  که   گفت   باید   ، مجموع  در   .گیردمی  قرار   زائد   و   پوچ  درسی  برنامه   جزء  ،حیث  این  از   و

 . است ادبی های جذّابیت فاقد   نیز معاصر ادبیات از انتخابی  متون. است نشده چندانی توجّه کالسیک   ادبیات

 در مقایسه با کتاب فارسی  های ارتباطی.بررسی کتاب هنر پایه هفتم از نظر مهارت3

شناختی و تفکر همگرا دارد و به تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب در  تأکید بیش از حد به سطح حافظههنر  محتوای  کتاب 

خالقیت گیلفورد تعادل مناسبی  حد ضعیفی توجه نموده است. در محتوای کتاب فرهنگ و هنر پایه هفتم بین سطوح 

 (.1: 1394آبادی و دهقان، )تقی وجود ندارد و بایستی در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود
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زمینه    تصاویری آورده شده است تا  ،با طراحی که مادر هنرهای تجسمی است شروع شده است. در این بخش  هنر  کتاب

 الزم را جهت پذیرش روش کلی کتاب پیدا کنند.   آموزان ایجاد شود و آمادگیمناسب در ذهن دانش

 

 ( www.chap.sch.ir/bookآغاز کتاب با فصل طراحی در کتاب هنر پایه هفتم. منبع:)    -1تصویر

بایست به دقت و کنجکاوی بپردازند و  آموزان میدانش  طراحی و نقاشی خوب دیدن است به همین دلیل   قدم اول  

انتقادی که وارد است این مورد است که تصاویر باید با موضوعات ساده شروع شود تا راه را    ، در این قسمت  عادت کنند.

اولین هدف که درست دیدن است هموار کند. دانش به  به ذهن  برای رسیدن  را  آنکه تصاویر  از  بایست پس  آموزان 

د اثری را به وجود بیاورند. از سوی دیگر تصاویر باید  سپردند به تمرین بپردازند تا با هماهنگی دید و ذهن و دست بتوانن

آموزان  تر چاپ شود. موضوع تصاویر باید به مفاهیم مهم ادبی، هنر و فرهنگی بپردازند تا زمینه را برای آشنایی دانشواضح

 با این مباحث فراهم سازد. 

د. این موضوع می تواند در رشتۀ هنری  خوانی داشته باش آموزان هممایه باید از لحاظ ساختاری با سن دانشدرون

ها شکل دهد. کتاب از نظر شیوۀ  ها تأثیرگذار باشد و به شخصیت آنآموزان و فعالیت گروهی آنمورد عالقه دانش

مشخص  شده   آموزانارات از دانشظ خوانی و ارتباط دارد. در هر درس از همان ابتدا انتنگارش با دیگر دروس هم

 است. 
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 ( www.chap.sch.ir/book)    بردی کتاب هنر پایه هفتم. رای از مباحث کانمونه   -2ویرتص

گانه استفاده شده است و با فکر کنید آغاز شده است و کالس درس را به یک اتاق فکر تبدیل  جحواس پن   ازدر متن  

   کند.می
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 ( www.chap.sch.ir/book)    نمونه تصاویر بخش سوم کتاب هنر مقطع هفتم. منبع:  -3تصویر

باشد. بهتر است توضیحات مربوط به هر  نقدی که به کتاب وارد است این است که تصاویر آن دارای توضیحات نمی

تصویر در زیر یا پاورقی آورده شود تا زمینه را برای ارتباط بیشتر با مخاطب فراهم سازد. هرچند کتاب دارای جذابیت  

های خوبی استفاده  ی است اما در انتخاب رنگ و نقش برای بخش اول و دوم از رنگ خاصی در مقایسه با کتاب فارس 

توان این  می  3در تصویر شماره    (.3:  1392های شادتر استفاده  شود )احمدی عباس:  نشده است و بهتر است از رنگ 

 ایراد را مشاهده کرد. 
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بررسی تطبیقی می  ایجاد مهارتتوان گفت محتوا و ساختار کتاب هنر  در یک  توانمندی در  ازنظر  هایی  پایۀ هفتم 

عنوان یکی از دروس  آموزان و دبیران در مقایسه با کتاب فارسی بهتر است. با این حال، کتاب هنر نیز بهارتباطی با دانش

 ای و مهم در این مقطع تحصیلی باید مجدداً ارزیابی و تغییراتی در آن ایجاد شود. زمینه

 گیری نتیجه 

شدند که این مهم با مشکالتی    محتوا   و   شکل   در  تغییرات  دچار   اخیر   های سال  در   هفتم   ۀ در پایکتاب ادبیات فارسی  

ق نوجوانان و جوانان و خصوصیات  یاین تغییرات متناسب با نیاز ها و عال  برخی از این  رسدنظر میبه   .همراه بوده و هست

آنچه در آغاز مورد    نوشته شده است؛ نبوده و توجه کافی به آن نشده است.ها  سنی دانش آموزان، که کتاب برای آن

.  داردوجود    بسیاری  ناهماهنگی  و   آشفتگی  ،در این کتاب. است آموزاندانش روزمره  زندگی  توجهی قرار گرفته است،بی

هایی  لیف جهت ارائه کتابأگروه ت  و   کارشناسان  بسیار  تالش  وجود   با  . نیست  دور   به  نظرانصاحب  نگاه  از  آشفتگی  این

شود. معلمان ادبیات فارسی در  ها دیده میهای بسیاری در این کتابدر خور نسل امروز در ادبیات فارسی، هنوز نقیصه

آموزان به متون ارائه شده سخن  ی دانشهتوجها سروکار دارند، از دلزدگی و بیگوشه از این سرزمین که با این کتاب  هر

  رغبت  و  عالقه   ۀای که برانگیزنندگونهبه  باشد   برخوردار  بیشتری  غنای   از    های ادبیات فارسی بایدمتن کتاب  . گویندمی

  اشعار   و  نظم   و  نثر   متون  تا   آموزاندانش  سن   با   متناسب   روان  و  ساده   اشعار   و    های روان از نثرمتن  . باشد  آموزاندانش

  های کتاب  در آنچه اًغالب  .بیاید هم کنار در  قبول قابل چیدمانی و  سنجیده و دقت باالتر، با سطح در معاصر و کالسیک 

و    نیست   ها آن  و یا شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ...آورده شده، متناسب با سن و سال    مقطع متوسّطه ی  فارس 

ی  این مهم یک نقیصهمعنای عدم شناخت درست مؤلفان کتب درسی فارسی در مقطع متوسطه از مخاطب است و  این به

  حتی اخالقی   وهای اجتماعی  بسیاری از نکتهشود برنامه درسی زائد قلمداد گردد.  رود و باعث میشمار میاساسی به

 چگونه   که   ماندمی  متحیر  نوجوان  آموز  دانش  و  است  شده  منسوخ  امروزی  جامعه  مطرح شده در این مباحث درسی در 

   .کند اربردی ک ۀاز آن استفاد  تواندمی جامعه  در

هفتم باعث شده تا این متون    ۀگیری درست از متون کالسیک در مباحث درسی کتاب فارسی پایبرای نمونه، عدم بهره

ادبیات کالسیک ایران بسیار ارزنده و غنی است. از  که آموزان قرار نگیرد؛ حال آنکنار گذاشته شده و مورد توجه دانش

ورسوم امروزی منافات نداشته باشد  ای با زندگی و آدابتوان متن هایی را برگزید که تا اندازههای قدیم میمیان کتاب

و جوانان امروز، برایشان جذاب    نوجوانان  روحیه  به  نزدیکی  سبب  به  معاصر  ادبیات.  باشد آموزاندانش  نیاز او متناسب ب

با محتوایی یکسان و پیرامون    و قابل قبول تر است؛ اما ادبیات معاصری که تنها در شعر دو سه شاعر و اشعاری که

آموز را از هرچه شعر امروزی است بلکه دانش  ،ا نداردبارها و تکرار شده باشد نه تنها آن جذابیت ر  موضوعی خاص،

  هی توجّکنیم، بیمشاهده میهای اخیر  ساللیف ادبیات فارسی در  أهای تازه تگونه که در کتابکند و همانگریزان می

  هایکتاب  تالیف  در  دارد جا .ای در آینده به وجود خواهد آوردهای جدیچالش  -ای درخوربه شیوه  –به ادبیات معاصر  

  . داد  قرار  توجه مورد را  رشته این  کارشناسان  و  شخصی و فکری دوری کرده و نظر صاحب نظران های سلیقه از فارسی

  از را هایی متن یا و هایی که خوشایند عده ای دیگر باشد،ای تدوین شود با مشتی آگاهیاین که کتابی موردپسند عده

  و یا روند رشد زبان و ادبیات، کنار هم چیدن،  تاریخی ۀدور  و  سبک  و  محتوا گرفتن درنظر بدون  و برداشته  دیگر متون

بندی نامناسب تدریس دروس فارسی نیز زمینه ساز آن شده است تا تعدادی معلّمان از  زمان  .کاری شایان توجّه نیست

چنین موقعیت جغرافیایی برخی  ها بازبمانند و یا آموزش آن را کنار بگذراند. همتدریس جامع و درخور برخی از سرفصل
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بینی چنین مواردی برای  ، عدم پیشاز مناطق کشور ممکن است سبب تعطیلی مدارس برای مدّتی در آن نواحی گردد

میبرنامه  باعث  فارسی   درسی  کتب  و  ریزان  بپردازند  دروس  تدریس  به  نتوانند  شده  تعیین  زمان  در  معلمان  شود 

های فارسی مقطع  ها در کتابها و لهجهکارگیری برخی ازگویششود. بهشده پوچ میبرنامه درسی تعیین  ،ترتیببدین

شوند. در  آموزان نسبت به این مباحث و کنار گذاشتن آن میانگیزگی دانشد نیست و باعث بیپسنهمهمتوسطه، امری  

آموزان ار دچار سردرگمی نموده است؛ چرا که تا پیش  کتاب فارسی پایه هفتم، فراگیری نکات دستوری برخی از دانش

ن با ورد به مقطع متوسطه با حجم انبوهی  آموزااز این نکات دستوری بسیار و کم و عقیم برای آنان ارائه شده و دانش

چنین برخی از نکات دستوری در این کتاب عیناً در  د. همکن شود و این امر او را سردرگم میاز نکاتدستوری مواجه می

آموزان و دبیران را برای یادگیری و یاددهی  تواند انگیزش دانشکتب دستور سال قبل نیز گنجانده شده و این مهم می

درسی پوچ    ۀبرنام  ۀ چه گفته شد و بسیاری از موارد دیگر که همگی در زمرآن  دهد و مبحث درسی پوچ گردد.کاهش  

ای که میان دو کتاب فارسی  در مقایسه  هایی از آن ذکر گردید. هفتم نمونه  ۀ گیرند که در کتاب فارسی پایو زائد قرار می

های ارتباطی از کتاب فارسی بهتر است  ها  و مهارتقابلیت  از نظر  هنر انجام شد مشخص گردید که هرچند کتاب هنر  و

 اما این کتاب نیز نیازمند بازنگری در محتوا و تغییرات بصری است.

  



 

 
 

 1401  آذر، 47، شماره 19دوره  89
70  - 90  

 منابع 

 ها کتاب
 

 .رانی(. کتاب المعلم. تهران: کانون زبان ا1390)  .مسعود ، یفکر

بر برنامه    د یک أبا ت  تیو ترب  م یدر نظام تعل  ی سطوح و ابعاد برنامه درس (.  1394محمّدی مولود، سعید؛ پیری، موسی. )

 ی.اقتصاد و علوم انسان  ت،یریمد ی المللنیکنفرانس ب. پوچ ی درس

انتشارات آستان قدس  اندازها. مشهد:  و چشم  کردها یها، رو: نظرگاهیدرس   یزیربرنامه(.  1392)، محمود.    ی مهرمحمد

 .یرضو

 . عمان: داراسامۀ للنشر. ۀیاللغۀ العرب سیتدر ی(. الشامل ف2004) ی. عل ، یمیعن

 مقاالت

الگوی  1394آبادی و همکاران. )تقی براساس  پایه هفتم دوره اول متوسطه  فرهنگ و هنر  (. »تحلیل محتوای کتاب 

 یق در هننر و علوم انسانی.المللی نوآوری و تحق خالقیت گیلفورد«، اولین همایش بین

سازی برنامه درسی زائد در نظام آموزش عالی  مفهوم. »( 1397)  ، کوروش.فتحی واجارگاه  ، سیّده مریم؛حسینی لرگانی

برنامه  .«ایران در  تربیتی پژوهش  علوم  در  پژوهش  و  )دانش  درسی  درسی(برنامه-ریزی    30شماره  ، 15دوره  .  ریزی 

 . 1-27، صص( 57)پیاپی

و   م،ی مر  دهیّ لرگانی، سسینی   )اجارگاه، کوروش  فتحی  برنامه    یالگو  یطراح »  (.1394، زرافشانی، کیومرث.  سنجش 

 .149-174 صص، 27، شماره8دوره . فصلنامه پژوهش در نظام آموزشی. «رانیا یدر نظام آموزش عال  د یزا ی درس

با شش    رانیدر مقطع متوسطه ا  ات یادب  یبرنامه درس   ی ق ی تطب  یررس»ب (.1394پور، محمّد؛ نیلی، محمّدرضا. )رحمان

 .41-60ص، ص32، شماره 8دوره یابی.  آموزش و ارزش . نشریه«ییکشور اروپا

.  «هاو راهکار  شنهاداتیپ   اوّل به همراه ارائه  طهمتوس  رههشتم دو  یهپا   یفارس   یو بررس  لی قد، تحلن»(.  1394)  م.  رنجبری،

 .4-12، صص22شماره   مهی فصلنامه اورمزد، ضم

 .، تهرانیانجمن مطالعات برنامه درس   شی هما  ن یهشتم  «. پوچ  ی شدن و برنامه درس یجهان»(.  1387پور، جواد. )سلیمان

  یزیرپژوهش در برنامه.  «ی آموزش  یپوچ در محتوا  ی بر برنامه درس  ی ل یتحل»(.  1396صفری، محمود؛ قورچیان، نادرقلی. )

 .66-74، صص 54، شماره 14ی. دوره درس

)خواندن،  یزبان  یهاآموزش مهارت  یهامطالعه اهداف و مؤلفه»(.  1389).  میمر  ،یطوس  یدوست، الهام و دانا   یقادر

  ،یآموزش  یهای فصلنامه نوآور  ،«رانیدوره متوسطه ا  یزبان فارس   یگفتن( در برنامه درس ننوشتن، گوش دادن و سخ

 . 23-65، صص35شماره 

  ییو ارائه الگو  یآموززبان  یبرنامه درس   یهاو روش  کردهای رو  ها،دگاهید  یقیتطب  یبررس»(.  1383).  نیپور، حس قاسم

 . 83-102، صص1شماره ، یآموزش یهایفصلنامه نوآور ، «یآموزش زبان فارس ی درس یزیربرنامه  یبرا

 منابع التین 

Ghourchian, N. (2012). “Curriculum Dictionary”, Tehran, Iran. 

Lazar, G. (2000). Literature and language teaching: a guide for teachers and trainers. 

Cambridge: Cambridge University Press. 



 های ارتباطی کتاب فارسی پایه هفتم و مقایسه آن با کتاب هنر از نظر مهارت تحلیل  90 

 ئی عباس خیرآبادی، حسین مومنی مهمو، زهرا تازیکی، محمود فیروزی مقدم

Moumou, M. (2005). The Literature Study Programme Trial: Challenging 

Constructions of English in the Seychelles. English Teaching: Practice and Critique, 

4)2(, 35-45. 
Pieper, I. (2006). The teaching of literature. Retrieved July 29, 2010, from. 

Pieper, I., Aase, L., Fleming, M., & Samahaian, F. (2007). Text, literature and 

“Bildung”. Retrieved July 29, 2010, from http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/ 

Source/Prague07_LS_EN.doc. 

Pike, M. (2006). From Beliefs to Skills: The Secularization of Literacy and the Moral 

Education of Citizens. Journal of Beliefs & Values, 27(3), 281-289. 

Sawyer, W., & Van den Ven, P.-H. (2009). Starting points. Paradigms in Mother tongue 

Education. L1 – Educational Studies in Language and Literature, 7(1), 5-20. 
Slager, M. G. (2010). A comparative study into the literature curricula in secondary 

education in six European countries, Thesis of Master of Science in Education, 

University of Groningen August, 2010 . 
Van Iseghem, J. (2009). Legitimaties van literatuuronderwijs. Over het kluwen van onze 

goede bedoelingen en het doorknippen van de draad. Wie is er bang van het portfolio? 

Tweedaagse over literatuuronderwijs KU Leuven/SLO Nederlands. 

 

 

 
 


