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 نظری شتابنده بر کتابهای سواد آموزی

 

دشواریست  و حمتت  و  رکتاب نوشتن کا

تحقیق و تتبع, ایجتاد و اتتاتار  ریاض ,

می طلبد, اما کتاب درسی نوشتن اح آنهت  

تر اس ؛ حیرا در کتاب درستی دست  دشوار 

مؤلف تسته اس . اونتیتواند هر چته دلت  

کته یتی تته هتر ستویه  نویستد؛ت, خواس 

؛ ته هتر روشتی کته تلتد میتواند تنویسد

وضتویی کته تترای  در هر م اس , تنویسد؛

ته هر مجتی که موضوع  جالب اس , تنویسد؛

 مورد نظرش ایجاب می کند, تنویسد.

در کتاب درسی تاید ته ناات ذیل توجه 

 کرد:

کتاب ترای کتی و تتته کتدای ستویه  (1

 تاید نوشته شود؟

ه, متا  و ستتان چنتد ستای  در هفت (2

تدریس میشود تا مطاتق تعداد سایات درسی 

 نوشته شود؟

هر درس ترای چه مدت حمانی نوشتته  (3

 شود؟

 کتاب ته کدای روش نوشته شود؟ (4



سل و وسع  چگونه تایتد ریایت  لتس (5

 شود؟

دات چگونه تاید نصاب تعلیتی و مفر (6

 در نظر گرفته شود؟

کدای موضتویات و درستها تایتد در  (7

 د  شود؟یجانکتاب گن

 انگیز  ها تاید تلقین شود؟کدای  (8

کدای مهارت ها تاید آموحند  شتود  (9

 د؟گردیا تقوی  

( کدای حتتان, کتدای روش امییتی و 10

انشایی ته میت  معیتار در نوشتتن کتتاب 

انتخاب گردد و تیخر  چندین سوان و ناتۀ 

 دیگر.

ین ناته های مه  و تاریاتر اح متو هت

هتای درستی را   کته کتتار نوشتتن کتاتاس

دشوار متی کنتد و هتر مولتف ختوب و هتر 

نویسندۀ توانا را ه  در کار کتاب درستی 

تح  فشار قرار میدهد. ترای نوشتن  نویسی

معیتار هتای  هیک کتاب خوب درسی که تاهت

وضع شد  موافق و متناسب تاشد, یک گترو  

مولفان تاید کارکند. در ایتن گتترو   حی 

و یتک  اس  تا ک  اح کت  یتک دیتدا گتو 

روانشناس ترتیتی هترا  تا متخصص رشته و 

یک معل  متجرب هتان مضتون اشتراک مسایی 

و مبادلۀ فار, دان  و تجرته نتایند. ته 

هتینگونه کتاب درسی افزون تتر متتن یتا 

محتوا, مسایل دیگتری نیتز دارد کته یتک 

گرو  دیگر را ته خدم  می طلبتد و آنتان 

تتان یبارت اند اح: ادیتور حتتانی کتته ح



معیاری نوشتاری را درس  تداند و کتاتها 

را تتتا امتتی و انشتتای یادستت  ادیتت  و 

ویراستاری کند, تایپس  خوب و تتا ستواد 

که تتواند نوشته هتای قلتتی مؤلفتان را 

تدون خطا و اشتبا  تایپ نتایتد, مستو ن 

هنری کتاب که حیبایی صفحات و دشت  جلتد 

کتتتاب را تتت مین کنتتد, جتتای و نوییتت  

 ،سایز, رنگ و نویی  مروف کتتابتصاویر, 

تناستتب انتتداح  ستتفیدی و نوشتتتۀ کتتتاب, 

ین ینویی  کاغذ و انداحۀ خود کتاب را تع

نتاید و تا خر  نقاش خوب و هنرمنتد یتا 

گرافیک دیزاینر  یق که نقاشی های مرتوط 

هنرمندانته, جالتب, رنگتی  و  را ته متن

 حیبا نقاشی کند.

ا  تت مقصد متا اح تتهیتدات         

این تود که کتاتهتای تت لیف شتد  متورد 

استفادۀ سواد آموحی را تا نظرداش  ناته 

های تا  تتته تررستی تگیتری  و خوتیهتای 

کنار کتبودیها یا نتواقص آن  کتاب را در

 ری .ترشت

نی  محتتری تا مراجعه ته معی        

ای ۀ معارف, کتاتهسواد آموحی وحارت جلیل

وریهای ما احیر در دسترس ما قرار گرف  د

 تر اساس آن خواهد تود:

کتتتاب حتتتان دری و ریاضتتی ستتواد  (1

 آموحی

کتتتاب حتتتان دری و ریاضتتی ستتواد  (2

 آموحی ماتعد



کتاب رهنتایی معل  حتان دری سواد  (3

 آموحی اساسی

قصه ها و ناته ها ) خواندنیها ته  (4

 (حتان ساد  ترای نو سوادان

 کتاتچۀ سواد آموحی (5
یاته معلومتات تته دست  آمتد, تا جای

تاتهای تا  ته حتان دشتو نیتز تهیته و ک

و کتتاب ستواد آمتوحی چاپ گردیتد  است  

اساسی ته حتان های اوحتیای و نورستتانی 

نیز ت لیف گردید , اما تا هنوح ته چتاب 

 نرسید  اس .

مان در مورد هر یک اح کتاتهتای      

چاپ شدۀ مذکور, درنگی متی کنتی  و ایتن 

 درنتتگ را اح کتتتاب مهتت  و اساستتی ستتواد

آموحی که هتانا کتاب حتان دری و ریاضتی 

 سواد آموحی اس , آغاح مینتای .

( توصیف ظاهری کتاب: ایتن کتتاب در 1

                                       ... صتتتتتتتتتفحه, در قطتتتتتتتتتع 288

در کاغذ سفید ایی تته گونتۀ  1385ته سان 

رنگی چاپ شد  اس . تت لیف کتتاب را یتک 

محقق اکتادمی گرو  د  نفری ته شتتون ستر

یلوی و دوهنتدوی دانشتگا  کاتتل انجتای 

داد  و یک گرو  دنج نفری دیگری نیتز در 

ادی  کتاب سه  گرفته اند. کتاب ته کتتک 

مالی جادان و کتک تخنیای یونساو ته چاپ 

رسید  است . کتتاب دارای دو تختت  است : 

دی  ته دای ه   حتان و ریاضی که هردو دا

 ند. ومیروند و هتزمان آموخته میش



درسها دارای ینتاوین, متتن و تتترین 

 ،میباشد که در یین صتفحه گنجانتد  شتد 

ولی دس اح هر سه درس یک تترین جداگانته 

 نیز ترای سه درس گذشته وجود دارد.

 ( مسایل محتوایی و حتانی کتاب:2

 36ینتوان و  108این کتاب دارای      

 تترین ترای حتان میباشد.

دتی و دینتی محتوی کتاب اح مس لۀ یقی

تا مسایل مقوقی, اجتتایی, اقتصادی, صحی 

و غیر  را درتر میگیرد که ینتاوین مهت  

 کتاب قرار ذیل اس :

, تومید, کار, دس انداح, مفت  الصتحه

صتتتلو, وطتتتن و دفتتتاع اح آن, حرایتتت , 

مالتتداری, ستتخن نتتری, توجتته و دقتت  تتته 

گوینتتد , دیتتامبران الهتتی, کتاتهتتای 

گتی, مفت  ند آستانی, میئاه, خیاطی, تاف

محتتیز حیستت , آب آشتتامیدنی, میتتو  هتتا, 

کرام  انسانی, ومتدت ملتی, مقتوش تشتر, 

سبزی کتاری, مرغتداری, میوانتات اهلتی, 

رواتز فامیلی, دانستن مقوش و مستؤلیتها 

 در فامیل و جامعه, دتتنج تنتای مستلتانی

ینگ وضتتو, نتتتاح, نجتتاری, معتتتاری, ولتتد

ن, غذای مقوی, اسهان, مقتوش یسکاری, واک

ن, تویانه, مقوش طفل, درورش گتتا  هتای ح

شیری, نهالشانی, آتیتتاری, وقت  شناستی, 

ایتتاد تته نفتس, تصتتی  گیتری معقتون, 

روح , تیت , مقوش هتسایه, محصو ت چرمی, 

واردات و صتتتادرات, تتتترش, توترکلتتتوح, 

میریتتا, تیتتتانوس, مستتؤلی  والتتدین در 



ختتتانواد , احدواج اجبتتتاری, یتتتدال  

نگل ها, مشترات, متل اجتتایی, غله ها, ج

مشایت, دانستن فشتار هتای روانتی و را  

تیتترون رفتت  اح آن, مقتتوش حن وشتتوهر, 

وطندوستی, مقوش والدین, صنع , نانوایی, 

سرکهای افغانستان, متایۀ طفتل و متادر, 

شیر مادر, فامیل کوچک, فرهنگهای مختلف, 

حیس  تاهتی, آحادی, تخ  های اصیح شتد , 

یری, ش , انتقاددتذکودکیتیاوی, کری اتری

اتتاار, خودشناستی, متین, تقتوی, صتبر, 

هتتا و معتتادن افغانستتتان,   محصتتو ت کتتو

ورحش, ادویه, محرقته, ماومت , استتخدای 

 ستتلای, نفتتوس, حنبتتور یستتل, اشتتخام م

سبزیجات, تعادن یواید و مصتارف, تودجتۀ 

در ریاضتی نیتز فامیلی, توقعتات تیجتا, 

  وتتا خر  تتا هشت 10-1نوشتن ایداد اح 

رقتی, یتلیه های چهارگانه جتع, تفریتق, 

 ضرب و تقسی  آموحاند  میشود.

اح یناوین کتاب ترمتی آیتد کته چتون 

سواد آموحان اح اقشار و صنف های مختلتف 

اجتتایی هستند, لزا افزودن تر موضتویات 

یتومی مانند وطنپرستی, تودجتۀ فتامیلی, 

صح , محیز حیس , مقوش, مسایل یقیتدتی و 

انستان شناسی, انواع کستب و موضویات افغ

کار نیز در درسها گنجاند  شد  است  تتا 

کاسبان نیز ختود را در کتتاب تیاتنتد و 

دلگری شوند که اتتاتار ختوتی است . روش 

 ته گونۀ معل  محور ته نظر می رسد؛کتاب 

حیرا فعالیتهای حیاد, تترینات و ستوا ت 



حیاتیها در آن کتتر است , امتا تتا و ار

ب رهنتای معلت  دریتافتی  مراجعه ته کتا

که معل  سواد آموحی درسها را تته گونتۀ 

 روش فعان تنظی  خواهد کرد.

ناتۀ دیگر این است  کته در کتتاب اح 

روش نگارش ستاد  تته مرکتب و آستان تته 

ته حیاد استفاد  صورت گرفته  دشوار و ک 

ای اون تا سوی فقز یتک مثآل در درسه اس ؛

آموحانتد  « هللا یک است »ته یی جتلۀ سه کل

س دوی تتتۀ هللا, در درمیشتتود. دردرس اون کل

تتۀ استت  و تته کلتۀ یک و در درس سوی کل

تدریج در درسهای تعدی دو جتله, سه جتله 

ری  خر  در اخیر کتاب متن دنج ش  سطو تا

رد  میشتود. و دارای چهار تا ش  جتله آو

افته, ته ته آغاح یجتله ها نیز اح سه کل

تتات تیشتتر و لتدریج جتلته هتا دارای ک

یبارت تیشتر میگردد. ته هتینگونه جتتیت 

ساد  ته تدریج ته جتتیت مرکتب و مختتلز 

کته اینهتا هتته ستیر  ،اناشاف مینتایند

آموحشتی را تتامین متی  لارتقایی و تسلس

کند و محسنات کتاب ته شتار می آیتد. در 

کته ذکتر شتد , کتتاب  کنار این خوتیهتا

را تته  کر ها و تبصر  هادارای تذ مذکور

معنای انتقاد و ییبجتویی تلقتی ناترد , 

کوشتت  تتترای اصتتیح کتتار تداننتتد و در 

صورتیاه هته یا قستتی اح آن را موجته و 

مجتتدد و در مقبون ته شتار آرند, در چاپ 

تجدید نظر کتاب, آن را ته کار گیرنتد و 



تود , ترخوتیها ن یو و تنقیوکتاب را تصح

 ایند.و محاسن کتاب تیفز

 اتل ذکر اینهاس :ناته های ق

کل و اح  ته اح جز روش نگارش کتاب -1

سان ته مشال اس , اما در گزین  مروف ) آ

  یتا متروف صتدا دار و نواون و کانسونا

  نشد  اس . و اح نظر میتتود تیصدا ( دق

وژیای دشتتتواریهایی دارد؛ متتتثآل دیتتتداگ

آنانیاه سواد ندارند و تا متان قلت  را 

ارترد قل  ته کار نبرد  اند, اون تاید ک

و طرح مرک  دادن آن و طریق نوشتن متروف 

را اح راس  ته چپ و اح تتا  تته دتائین 

تیاموحند. ته هتینگونه مروف الفبا تاید 

نتتد  میشتتد؛ متتثآل: اون اسیستتتتاتیک آموح

مرکتب  آ و ب تدریس میشد, مال تاید مرف 

یا دیوسته و مالت  مفترد یتا گسستتۀ آن 

احین دو  یگردید و تعد کلتاتی کهتترین م

د  مرف ساخته میشود, ته نو آموح یتاد دا

آ, آب, تتا, تاتتا و تات میشد, مانند کل

در درس تعدی یک واون دیگر, مثآل مرف واو 

انسونان  دیگر مثآل دان آموختاند  یک ک و

ایتن دو متترف و دو اح میشد و کلتاتی که 

مرف درس قبلی ساخته شد  میتواند, تدریس 

د, آب, دادا, د, ماننتتد: او, دایتتمیگرد

تاد تتادا, تتود, تتودا, آتتاد, داود و 

او آب داد, داود,  یت کوتتاهی ماننتد:تج

 غیر . داود آب داد و
نگونه دتس اح تتدریس هتر مترف یته هت

تاح  و ته ویژ  )واون هتای التف, آ, و, 



ی( در درسهای آغاحین, کلتاتی کتته هتتین 

مرف های خواند  شد  ساخته میشود, تدریس 

این مان نو آموحان تا مروف  د. دریمیگرد

آشنا سر و کار میداشتتند و تتترین شتان 

حیاد میگردید, اما در کتاب سواد آمتوحی 

و  ”هللا یتتک استت  “نخستتتین درس تتتا جتلتتۀ 

تۀ هللا و کلتاتی که تا )التف,  ی تترین کل

و ها( ساخته میشوند, مانند: اهل, الته, 

 له آغاح شد  و در درس دوی کلتتتۀ یتک و 

ی و ک( و در درس سوی کلته است  و مروف )

مروف )س و ت( تترین و تتدریس میگتردد و 

کلتاتی که تا این مروف ستاخته میشتوند, 

در حیر جتلتۀ کلیتدی داد  میشتتود. ایتن 

معنای آنس  که سواد آموح هنوح مروف )ک, 

ی, س, ت( را تترین ناکرد  و متی صتدا و 

طرحنگارش آن را نیاموختته در هتتان درس 

تنویسد و تخواند و کلتاتی کته  اون تاید

یستد. تته اح آنها ستتاخته میشتود را تنو

ترتیبی که مؤلفان کتتاب متذکور در نظتر 

رف آختر الفبتا کتته ی و    گرفته اند, مت

آموحانتتد  میشتتود, در  15استت , در درس 

مرف  ”یک“مالیاه در نخستین درس در کلتۀ 

 )ی( آمد  تود.

در معیتتاری ستتاحی حتتتان و یادستت   -2

نیز مشتایتی وجتود دارد, متثآل  ساحی امی

سوی نوشتته شتد  در کلتۀ یحیی تدون )ی( 

مالیاتته در تتتترین ستته )ی( وجتتود دارد, 

کلتۀ سلب ته جای )س( تا )م( نوشته شتد  

اس . امی یادس  نیس  گاهی )می( دیشتوند 



فعلی جدا اح فعل و گتتاهی دیوست  تتا آن 

نوشته شد  گاهی )های( ییم  جتتع جتدا و 

آورد  شد , کلتات مرکتب کته  گاهی دیوس 

تاید یاجا نوشته میشد, جدا نوشتتته شتد  

اس , دیشینه ها یا مروف اضاف  و دیشتنۀ 

)را( نیز تاید جدا اح کلتات دتی  و دتس 

اح خود نوشته میشد کتته نشتد  است  و در 

تعضی موارد تای  اشتبا  خوانند  میشود, 

مروف وصل و رتز و فصل مانند )و(, )کته( 

سرنوشت  دچتار است  و اح  نیز تته هتتین

کلتات قبل یا تعد خود جتدا نشتد  است , 

 کلتات مستتقل نیتز گتاهی تتاه  دیوستته

ه در جتلتتۀ او, انتتواع هستتتند, چناناتت

میتوانتد, او و انتواع لباسها را دوخته 

را دوختته کته سته  تدون فاصله و لباسها

کلتۀ جدا هستند, دیوست  و تتدون فاصتله 

نسب  نیتز نوشته شد  اند, هتزۀ اضاف  و 

ذاشته نشد  اس , مثآل در در اکثر مواقع گ

درس  ستتواد آمتتوحی هتتر دو جتلتتۀ»جتلتتۀ: 

در دو جتا « خواندۀ شدۀ فوش را تنویستند

خواند  شتدۀ فتوش( یعنی )جتلۀ درس( و  )

اشتته ا ی )هت( )جتلۀ( و )شدۀ( تاید گذت

 میشد که نشد  اس .
اری نیز ک  تنقیز یا نقطه گذ در مورد

گاهی دراخیر یتک  رفته اس .توجهی صورت گ

جتلۀ تای، نقطه گذاشته شد  و گاهی نشد  

 ون یا کامه و سایر نشانه هتایاس , ویرگ

اشتته نقطه گذاری نیز یا در جای ختود گذ

خود نوشته  نشد , یا جدا اح کلتۀ قبل اح



اشتته , گذتود یا تا وجودی که ضرور شد  

نشد  اس . )ن( نفی نیز که هتوار  تایتد 

فعل دس اح خود تاشد, گاهی تته  دیوس  تا

نه تنها جدا نوشته شد  که تا)هتت( نیتز 

حن را »نوشته شد  است , متثآل: در جتلتۀ 

مرف )ن( نفی  «نباید اح مقوق  محروی کرد

تدون هت و دیوستن تا کلتۀ تایتد نوشتته 

میشود, اما در این جا )نه( جدا و تایتد 

جدا نوشته شتد  است , در جاهاییاته )ی( 

ی د استفاد  میشد, )هتز ( یرتتفارسی تای

شتویی ( ته کار ترد  شد  اس , ماننتد )ت

که تاید تا دو )ی( نوشته شتود, امتا در 

 کتاب )ی( نخس  ته )هتز ( تدن شد  اس ,

اح نظر نحتوی نیتز جتتیت و          

یبارات کتاب خالی اح اشاان نیست . یاتی 

اح موارد قاتل ذکر اس , مطاتق  فایتل و 

ین کتاب در ترخی متوارد دراس , اما فعل 

این مطاتق  تره  خورد  و اگر فایل جتتع 

 ؛تود , فعل آن مفرد آمد  یتا تتریاس آن

اد و فهتید  وقت  را سواشخام تا »مثان: 

در این جا فایتل جتلته و  «ضایع نتی کند

جتله مفترد میباشتد و یتا در جتلتۀ فعل 

اشخام مصاب ته میریتتا تایتد فتتورآ تته »

کته  «ا تتداوی گتردد.داکتر ترد  شوند ت

ریتتن جتتا نیتتز در مبتتتدای جتلتته کلتتتۀ د

آمد  و در فعل مطاتق  اح میتان  «اشخام»

 رفته اس .

در جتله هتای مختتلز و مرکتب        

نحتوی تته کثترت مشتاهد  ینیز دشتواریها



و مسند و مستندالیه یتا مبتتدا و  میشود

مثتتان:  انی ندارنتتد؛جتلتته هتختتو خبتتر

هتا شتد , یری تای  اصتیح کارانتقاد دذ»

  «کتبودیها تاتیل و نتواقص رفتع میشتوند

که در این جتلۀ مختتلز, تخت  دوی جتلته 

تاتع انتقاد دذیری میباشد و تاید چنتین 

انتقاد دذیری تایت  اصتیح »ساخته میشد: 

, کتبودیها را تاتیل و نتواقص  شد کارها

 «را رفع می کند

رت جتیت مختتلز, درک گاهی و ف       

وار ساخته, ذهتن مؤلتف مفهوی جتله را دش

را نیتتز مغشتتوش میستتاحد و تایتت  تتتروح 

مثآل ته جتلته هتای  ؛اشتبا  نحوی میگردد

مادرانی که قبتل »مختلز حیر توجه کنید: 

اح وق  اطفان را اح شتیر میگیرنتد, او  

آمتد , دوی  رطفل شان ضعیف و ناتوان تتا

ایناه این یتل سبب و دتهای شیر ته شتیر 

که این یتلیه تترای یا دی در دی گردید  

 «صح  مادر و اطفان حیان آور اس .

در جتله های مختلز, معتو  فعتل      

آخری جتله, فعل مشترک ترای هر دو یا هر 

سه جتله میباشد, اما در سته جتلتۀ تتا  

فعتتل )استت ( نتیتوانتتد مشتتترک تاشتتد. 

تهترتود این جتله های تو در تو ته شتال 

ی نیتز ر می آمد و این خطتای نحتتوساد  د

مادرانی کته »طرف میگردید, تدینگونه: تر

قبتتل اح وقتت  اطفتتان شتتان را اح شتتیر 

میگیرند, او  طفل شان ضعیف و ناتوان ته 

تار می آید, دوی ایناته ایتن یتتل ستبب 



و دتهای شیر ته شیر و دی در دی میگتردد 

در و طفل حیان آور که این یتل ته صح  ما

 «اس .

 البتتته در جتلتته هتتای تتتا       

 :اشتباهات دیگری نیز وجود داش , ماننتد

, «ته تار می آید»که تاید  "آید می رتا"

 «ته صح  مادر»که تاید «ترای صح  مادر »

که اح نظر امییی  «حیان آوراس »میبود و 

یعنتی  ،نوشته شد  «وراس حیان ا»ته شال 

ته الف مبدن شتد   «آور»ه  )آ( در کلتۀ 

« است »و  «آور»و ه  چتون فاصتله میتان 

خوانتتد   «وراستت ا»ا شتتد , لتتذنگذاشتتته 

 میشود.

مان چند ناتۀ مختصر نیتز در تتارۀ   

گتی طترح مطاتق  یناوین تا متن و چگونته

  موضوع در کتاب سواد آموحی گفته میشود:

موضویات کتاب هتانگونه کته در آغتاح 

گفتی , خیلی مه  و میاتی انتد و تستیار 

ویات موضتخوب اس  که سواد آموح اح ایتن 

گاهی یناوین تا آگاهی ماصل کند, اما گاه

متن حیاد هتخوانی ندارند؛ متثآل: در درس 

سخن اح یادن است , نته « یدال  اجتتایی»

یدال  اجتتتایی و ستتواد آمتوح تتا آختر 

 نتیداند که یدال  اجتتایی چیس ؟

گاهی تعضی متنها طوری تنظی  و       

یتا دانت  کامل نوشته شد  اس  که تعریف 

ی را ته دس  نتیدهتد؛ متثآل: در درس دقیق

)مین( ناتۀ اساسی و مه  که هتانا تصامب 



مان دیگران تدون رضای صتامب متان است , 

 ذکر نگردید  اس . 

گتتاهی درمتتتن درس ناتتته هتتای        

فریی تر گفته شد , اما ناته های اساستی 

و کلیدی فراموش شتد  است ؛ متثآل در درس 

اسی مرض که یامل اس ”تیتانوس “مرتوط ته 

آلود  گی حخ  تتا ختاک و نادتاکی هتا و 

ماروب هاس , گفته نشد  تتا ستواد آمتوح 

را  وقایه و جلوگیری را نیز متی آموخت  

تایتد تته « فشار های روانتی»یا در درس 

سواد آمتوح توصتیه میشتد تتا در تراتتر 

مشتتایت دایتتداری کنتتد و رومیتتۀ ختتود را 

 نباحد, اما این جنبه فراموش شد  اس .

تعضتتی اح متتتن هتتا تتتا تعریفتتی      

دشوار اح موضوع, دیچید  گی و اتهتای را 

ته وجود آورد  اند, مان آناه این کتتاب 

ترای سواد آموح طرامی شد  است  و تایتد 

-خیلی ساد , روان و تدون هر نوع دیچید 
گتتی و دشتتواری میبتتود؛ مثتتان اح تعریتتف 

اتتاار ته معنی مفاور  یی کته »اتتاار: 

جای یک فعالیت  اح طترف یتک ته منظور ان

شخص ته کار ترد  میشود و ترای مل مشایت 

گی فار تاح  و نتوی را و دراتلتهای حند 

آن را جامتتۀ یتتتل متتی  ،ایجتتاد نتتتود 

این جتله های دشوار را  تاکتی « دوشاند.

دق  و موصله مندی میشد کته قاتتتل درک و 

آسان ساخ  و تا دو جتله گف  که اتتاتار 

ی اس . هر کتس کته در هتر ته معنی نوآور



کاری فار نو و یتل تاح  داشته تاشد, در 

 هتان کار اتتاار کرد  اس .

تتتا وصتتف اینهتتا, حمتتاشتتی        

مؤلفان قاتل قدر اس  و اگر کتاب متذکور 

تجدید چاپ میشود, ختوب است  کته یابتار 

دیگر ته این ناته ها نیز توجه گردیتد , 

صتحیو دشواریهای متنی آسان, امی کلتات ت

و یادس , نقطه گذاریها و جدا یا دیوست  

 کلتات ریای  گردد. هاینگاری

مان چند ناتۀ مختصتر در تتار  کتتاب 

 دری و ریاضی سواد آموحی ماتعد:

ف  ختوب, این کتاب نیز در قطع و صحا 

رنگی چاپ شد   کاغذ سفید یالی و ته گونۀ

اس . در این کتاب نیتز گترو  شت  نفتری 

ری ادیتتوران حمتت  مؤلفان و گرو  سه نف

کشید  اند. این کتاب نیز ته کتتک متالی 

کشور جادتان و کتتک تخنیاتی یونستاو در 

صفحه ته چاپ رسید  اس .  46هت ش. در 1386

جای چاپ این کتاب نیز مانند کتاب قبلتی 

 نامعلوی اس .

محتویات این کتاب نیز خیلی میتاتی   

کته گتوری  5ینوان در  20میباشد و شامل 

 ذیل اس :

مرفه و  -2تعلی  و ترتیۀ اسیمی  -1  

 صتتتتح  و محتتتتیز حیستتتت -3یایتتتتد 

موضویات اجتتایی و مقوقی, اح جتلته  -4 

 حرای  و مالداری.  -5مقوش تشر 

کتاب  در این کتاب نیز مانند

های امییی, اشتباهات نخستین خطا



گی امییی, یدی دستوری و نحوی, دراگند 

ای هگی و اتگذاری, دیچید دق  در نقطه 

در ارائه فار و موضوع, دشوار نگاری 

موضویات و غیر  که در کتاب نخستین ته 

تفصیل در مورد آن سخن حدی , وجود 

 دارد.

در این کتاب تر یاس کتاب نخستین  

تترین, درس  و ارحیاتی موجود نیس  و 

صرف کتاب خوان  میباشد. مطالب متن تا 

جتیت دیچید  و واژ  های مشال ته نوش  

اس  که تا دق  اندکی میشد آن را آمد  

 ساد , قاتل فه  و آسان ساخ .

اینس  که موضویات این ناتۀ دیگر 

کتاب نیز مانند کتاب قبلی خیلی خشک و 

 جدی طرامی و نوشته شد  اس . اگر ته

امی شال دیالو , قصه, روای  و غیر  طر

و نوشته میشد, خوانند  را تیشتر ته 

وحش میارد و کار آم سوی خود جلب

 یر تر میگردید. سریعتر و دلپذ

سومین کتاب مورد استفاد  در سواد 

 آموحی, کتاب "قصه ها و ناته ها" یا

خواندنیها ته حتان ساد  ترای 

سوادان" میباشد. سان چاپ, جای چاپ, نو

تیراژ و متی مؤلف یا مؤلفان یا 

گردآوران و تدوین کنند  گان کتاب 

معلوی اس  و فقز اینقدر نا مذکور

فهتید  میشود که اح سوی معینی  سواد 

منتشر گردید  اس . این  آموحی چاپ و



کتاب در قطع تزر  و ته شال مصور و 

 رنگی چاپ شد  اس .

ینوان موجود  14در این کتاب      

اس  که تا شعر یا قصه شرح گردید  

 اس . یناوین کتاب اینها اند:

رد آموحش دان , تی سوادان و م 

تاسب در روی )در شمیله گر, قصۀ گ

ارتباط ته کسب و مرفه(, کار و کوش , 

صلو و دوستی, نیای و تدی, جزای یتل, 

اتفاش و اتحاد, جویند  یاتند  اس , 

رنج تیر تا گنج تیایی, یاقب  خیان , 

 ترم  و مهر مادری.

مشخصۀ اساسی این کتاب در تصویری 

تودن و ارائه مضامین در قالب شعر و 

ناتع اصلی قصه ها قصه میباشد. گرچه م

و دمنه در  صرف اح کلیلهداد  نشد  و 

اس , اما اکثر این دو جا یادآوری شد  

اری قصه ها اح متون کیسیک ته شال اختص

 یو فشرد  گرفته شد  و هتان قصه ها

تاراری کتاتهای درسی مااتب یتومی 

معارف میباشد که ته امتتان حیاد نه 

 اح مبنع دس  اون, تلاه اح کتاتهای

 درسی مااتب گرفته شد  اس .

کتاب گفته میشود که  در مقدمۀ     

ه حتان ساد , معلومات کوش  شد  تا ت

سوادان تهیه شود. این ادیا مفید ته نو

صادش اس  و تا مد حیادی تیش شد  تا 

حتان ساد  و کلتات آسان و جتیت کوتا  

ته کار گرفته شود, اما گاهگاهی ته 



و مترادف  ای کلتات آسان, معادنج

آن ته کار گرفته شد  اس ,  تردشوار

مانند: کسب دان , تارار متداوی, 

اذی , مواجه که آموختن دان , تارار 

, آحار و روترو یا دوامدار یا دایتی

های آسانتر تودند و مقاتل, مترادف

 میشد ته جای آنها ته کار ترد  شود.

گی خطا های امییی, دراگند      

ی و گذاری  نقطه نوشتاری, یدی ریا

گی جتیت و خطاهای نحوی گاهگاهی دیچید 

یز دید  میشود. تنا تر درین کتاب ن

 دری در یک جتله دو فار قاید  حتان

نباید تاار ترد  شود, مثآل: میتوان 

ا در این کتاب یا یک نفر, امفری گف  ن

ی دستوری و نحوی در چند جا این خطا

تا دید  میشود, ته این مثان ها توجه ش

یک کسی در تیاتان یک “را جلب میانی : 

که کلتۀ )یک( در  ”سک تشنه را دید.

 این جتله حاید و خیف دستور حتان اس .

نیز خطا های نحوی دیگری       

تجای وجود دارد, مانند استعتان نا

دادشا  را احین گپ او : «را»ینۀ سد

 خوش  می آمد.

های در این کتاب اح شعر       

استفاد  های ادب دری  شایران تزر 

ااش نتیشد و ته تسیار شد  اس  که ای

ح قصه ها استفاد  ته یتل جای آن نیز ا

, حیرا این کار دو اشاان یتد  می آمد

 دارد:



شتتعر هتیشتته نستتب  تتته نشتتر  -1     

مشتتالتر استت , حیتترا حتتتان شتتعر, حتتتان 

معیاری نیس . در شعر کلتات تته اقتضتای 

ختصتر شتد , وحن و قافیه گاهی کوتا  و م

و گاهی تر یاس  ترخی اح مروف آن می افتد

افه میشود؛ مثآل: متا   آن مروفی ته آن اض

ته شال مه, خاموش ته شال ختتوش و ختت , 

د تته شتال یتا تتو خورشید ته شال خور و

ناد و غیتر  متی تواد, تتاند ته شال تتا

آید که ترای سود آموح فه  این تعغیترات 

شعر ستاختار دشوار اس . اح سوی دیگر در 

نحوی حتان نیز تتره  ختورد  میتوانتد و  

فعل و فایل, صف  و موصتوف, مضتاف و جای 

مضاف الیه, مسند و مستند الیته و غیتر  

جاتجا شد  میتواند و این ددید  در شتعر 

, هتچنتتان در شتتعر ییتتب شتتترد  نتیشتتود

هتا, تصتاویر, تشتبیهات, ستبولها, ترکیب

رت استعارات, مجاح, کنایه و غیر  ته کثت

ن میشود که حیبایی شعر را تتامین استعتا

ی کند, اما هتتین محستنات شتعر, تترای م

دشتتواری در  نوآموح سواد یتا نوستتوادان 

امر آموحش سواد را ته تار متی آورد کته 

جای اشعار کیسیک, تهتتر هتین جه  ته اح 

اح قصتته هتتا در متتتن کتتتاب  میبتتود تتتا

استتتفاد  میگردیتتد و یتتا کتت  اح کتت  اح 

صتتران کتته تتته حتتتان امتتروحی اشتتعار معا

 نزدیاتر اس , سود جسته میشد.

ای امییی و گاهی انشایی را در خطا ه -2

میتوان در ترخی متوارد نادیتد   رنث



های ر شتعر کیستیاگرف , امتا خطتا د

ادتیات, قاتل گذش  و اغتاض نیس  که 

ی در ف دراین کتتاب خطتا هتایتا ت س

مثآل: در ایتن تیت   شعر رخداد  اس ؛

                                    فردوسی:  
 جا چو آید ته کار""ناویی ته هر

که درین کتاب تا دو خطتا یعنتی تته 

جای "ناوی" "نیاویی" و ته جای "تته 

هرجا" آمتد  کته اولتی  هر جا", "چو

شتتعر و دومتتی معنتتی و تناستتب و ن حو

 یر داد  است  ویقایدۀ دستوری را تغ

ین یا این تی  معروف مو نا جین التد

 رومی : –تلخی 
ل متا صتدا       این جهان کوهس  و فع     

 سوی ما آید ندا اندر ندا

 شال ذیل تحریف شد  اس :ه که ت

      دانتتا ایتتن جهتتان کوهستت  و فعتتل متت

 سوی ما آرد ندا ها را صدا

  فردوسی که در یا تاح ه  دراین تی و

ته مروف چینی آن اشتبا  رخ داد  و یک کل

تته آختر مصترع نخست   اح آغاح مصرع دوی

 جاتجا شد  و وحن شعر را خراب کرد  اس :

     تتتا ستر چته گفت   کن که خود تاج  نگه

 ت ای سر سخن تاد جف که تا مغز

کلتۀ "که" اح آغاح  ،چنانچه گفتی 

مصرع دوی ته آخر مصرع نخس  درید  و 

 تی  چنین مالتی ته خود گرفته اس :

     ناه کن که خود تاج تا سرچه گف  که   

 تا مغزت ای سر سخن تاد جف  



گاهی در گزین  شعر نیز دق  نشد  و 

د  شد  که دارای هتان اتیاتی ترگزی

های کلتات اس  و فه  آن مختصر ساحی

ترای سواد آموح دشوار میباشد, مثآل 

 این مصرع سعدی:

دس " که در  "کری کن چنان ک  ترآید ح

این جا کلتۀ "ک " مختصر " که ات " 

آن مطاتق قاید  حتان دری  تود  و ت

تاید در آخر دس  تیاید, یعنی اگر اح 

 دست  ترآید, کری کن.

ناته تسیار مه  دیگر این کتاب,      

اشی تصاویر آن اس . کتاب مصور و نق

اب شد  هتوار  چشتگیر, جالب و جذ

میباشد, اما ته شرطی که نقاشی های 

کتاب ته راستی ه  هنرمندانه, متناسب 

شند, اما تا ت سف تاید گف  و حیبا تا

که نقاشیها این کتاب اح سویی هتخوانی 

 نزدیک و تنگاتنگ تا مطالب کتاب

ندارد, اح سوی دیگر ناحیبا و 

ها نه فقز   متناسب میباشند. چهرنا

حیبا و مطبوع نیستند, تلاه حش  و خشن 

هستند, مثآل در موضوع مهر مادری یک 

 را نقاشی وجود  دارد که طفل و مادر

نشان میدهد. دراین جا نه اح سیتای 

کودک مهری می تاتد نه اح سیتای مادر 

و متی کودک معلوی نیس  که دسر اس  یا 

 دختر؟

ته مرکات و تناسب اندای نیز در 

نقاشی ها توجه و دق  نشد  و نقاشی ها 



یس  ناشی و تاح  ته کارتون یک کارتون

رت که و متی تا معذشباه  دارد کار 

 . تهتر تود که این چندش آور اس

تصاویر ته یک نقاش ورحید  سپرد  میشد 

یا ته کتک یاس و فوتو شاپ, این کتاب 

 تصویری میگردید.

ترین تصویر کتاب ترای متاسفانه تد

یای تدی ه  روی جلد انتخاب شد  که د

سواد ری کتاب دارد. در این تصویر دس

ر دیگری آموحی را مطالعه می کند و دس

خود را میخواهد ته  کتاب سواد آموحی

 دس  شعله های آت  تخاری تسپارد.

هتتای دیگتتری در  فتنتتیاح گ         

ی  و صترف اینقتدر مورد این کتاب میگتذر

یادآوری را  حی میدانی  کته اگتتر قترار 

اس  یک کتاب متد درسی و خوانتدنی تترای 

سواد آموحان یا نو سوادان تت لیف شتود, 

 هتان تهتتر کته اح قصته هتای فولاوریتک

د  گردد و این قصه هتا تتا خودمان استفا

و و تلیغ و جتیت ساد  و حیبتا یصحتانی ف

ته نوش  آید و اگتر هتتین کتتاب موجتود 

س  تتر تصتاویر تجدید چاپ میگردد, تهترا

اری, گزین  قصه ها و کتاب, امی, نقطه گذ

شعر ها و اقتباس شعر دق  تیشتری ته خرچ 

 داد  شود.

 در دروستۀ ستفاد آخرین کتاب مورد ا 

سواد آمتوحی کتتاب هتای رهنتتایی معلت  

میباشد. اح آنجائیاته ایتن کتتاب تترای 

سواد آمتوحان نیست  و تترای شتیو  هتای 



تدریس و تنظی  حمتان آمتوحش و معلومتات 

س , تبصتر  تترآن آموحگاران طرامی شد  ا

ان , اما چند ناتتۀ مهت  را را  حی نتید

در مورد د یل کندی دروسته ستواد آمتوحی 

 خواه  یاد آوری کن :می

متات و تتا یشه معل  خوب, تتا معلوهت .1

اولتی در  رتجرته کلید اساستی و ینصت

ب  . اگر ما کتدروسه آموحش تود  و هس

دس  نداشته تاشی , اگر نصاب  خوتی در

ه تنظتی  شتد  نداشتت و مفردات یلتتا  

تاشی , اگر جای مناسب و شرایز مساید 

 ،ه  نداشته تاشی , ولی معل  ورحیتد 

تامستؤلی  و  حصیل کرد , تا تجرتته,ت

ت  ته دیروحی مت, داشته تاشی  غتخوار

 در یرصته تعلتی  و ترتیتته دست  یهای

ب میاتی , تناتراین توجه خام تته جتذ

معلتتتان ورحیتتد  و تحصتتیل کتترد  و 

تاتجرته تاید صورت گیرد و ته ارتقای 

ظرفی  معلتان موجود سواد آموحی توجه 

 جدی گردد.

تترین, کتاب  کتاب کتاب درسی,  .2

معل  و کتاتهای متد درسی دس  رهنتای

اح معل  اهتی  تسیاری دارد. تاید 

ترای تالیف, تصحیو, ویرای , دیزاین 

و طرامی کتاتها یعنی مسایل شالی و 

  خام ته افمحتوایی آنها دق  و ظر

ری اح کار گرفته شود تا کتاتهای یا

مطاتق  و نقص, مطاتق سویۀ سواد آموح



آموحشی آنان ت لیف و  نیاحمندیهای

 چاپ شود.

آن دی   آحمای  تجرتی کتاتها و تصحیو .3

اح تجدید نظر و آوردن اصیماتی که در 

اثر تجرته کشف شد  اس , نیز خیلی 

میباشد. متان اس  یک کتاب خیلی مه  

تهیه شد  تاشد, اما در ی و یالی تلی

و تطبیق شدن مشایتی  جریان یتل

باید ته ین ما ننتودار گردد. تناتر

ی تودن و در سطو یالی تودن تلی

کتاتها اصرار داشته تاشی , تلاه هدف 

و سریعتر آموحاندن  اساسی که تهتر

, هر دشواری را  , توجه کرد سواد اس

که مانعی ترسر را  سواد آموختن 

ایجاد می کند, اح سر را  ترداری  و 

 ته هدف اساسی ترسی .

نهای  مه  نظارت یک امر تدیهی و تی .4

س . در اکثر جاها دید  شد  که کورس ا

های سواد آموحی وجود ندارد, اما 

عل  و ادار  چی معاش میگیرد و م

امصاییه تعداد حیاد شاگردان 

آموح داد  میشود و دون سواد سواد

آموحی ته جیب مدیران و ر سا و سایر 

حهتین رو تا مان که شرکا می افتد. ا

آغاح سان اح  50ی و مت 40تی  اح 

رد, هنوح ه سواد آموحی میگذدروس

نتایج چشتگیری را نتیتوان دید و ته 

دس  آورد. نظارت مستقی  و تدون 

 آگاهی دهی قبلی اح کورسهای



و ماافات و مجاحات  سوادآموحی

قانونی, ضامن دیشرف  دروسه سواد 

 آموحی خواهد تود.

آگاهی دهی اح سودمندی سواد آموحی و  .5

د و مته ویژ  آموحاندن مرفه های کارآ

آور نیز اح جتله یناصر دیشرف  یاید

دروسه سواد آموحی میتواند ته مساب 

 آید.

ترجیو دادن افراد دارای سواد در  .6

استخدای دولتی نیز یای دیگر اح 

قی ترای تاسواد شدن مردی یوسایل تشو

خواهد تود. اگر اح میان دو دریور, 

نگهبان و  آشپز, دو دو مستخدی, دو

اد اس , ترجیو سوغیر , آن کسی که تا

ی که سواد ندارند, داد  شود, آن کس

ند و سواد تودن را میبییتآل فایدۀ تا

اند. خوب ته سواد آموحی رغب  دیدا می

اس  اگر اح سوی معینی  محتری سواد 

ته شورای وحیران آموحی این دیشنهاد 

وته دی در حمینه تقدی  گردد و مص

گرفته شود تا مرک  فعا نه تری در 

 اد آموحی ددید آید.دروسه سو
یابار دیگر استدیا میان  که این 

نظریات را ییبجویی تلقی نفرمود , کوششی 

ترای تهبود کتی و کیفی کتاتهای سواد 

 آموحی تدانند.

 دایان


