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  دوم متوسطۀ و اول متوسطه دورۀ فارسی کتاب در زن سیمای بازتاب
 

 کریمی فاطمه

 .کزج فارسٖ ادت٘ات هذرس ٍ دت٘ز کزج، ًَر پ٘ام داًطگاُ فارسٖ، ادت٘ات ٍ ستاى ارضذ کارضٌاسٖ آهَختِ داًص

 

 چکیده

تَاى تِ ضٌاخت  ّز دٍرُ، هٖ َى ادتٖ درتاضذ. تا تزرسٖ هت ّإ ضٌاخت ًقص سًاى در گذضتِ، تزرسٖ هتَى ادتٖ هٖ کٖ اس راُٗ

در ادت٘ات اٗي هزس ٍ تَم کن ً٘ستٌذ سًاًٖ کِ تا ػولکزد هثثت ٗا هٌفٖ  آى دٍرُ، دست ٗافت. ٍضؼ٘ت سًاى در ٓرٍضٌٖ درتار

ّإ ض٘ز سًاى خاک اٗزاى ٍ جْاى خَد، تِ هاًذگارضذى ًاهطاى در تارٗخ ضفاّٖ ٍ کتثٖ کوک ضاٗاًٖ کزدًذ. حفظ رضادت

ّإ هٌاسة ٍ ضَد. تا تَجِ تِ هاّ٘ت ادت٘ات ٍ تأث٘زگذارٕ آى تز رٍٕ ًسل جَاى، ٗکٖ اس سهاىوَارُ ٗک الشام هحسَب هّٖ

 ، کِ السماست ّإ درسٖ تَٗژُ دٍراى هتَسطِ اٍل ٍ دٍمّإ درست گٌجاًذى هطالة ٍ آضٌاٖٗ تا چْزٓ اٗي سًاى در کتابراُ

س٘وإ سى در کتة ٗذ اٗي سًاى آضٌاٖٗ کافٖ داضتِ تاضٌذ. اٗي هقالِ تا ّذف تزرسٖ ّا ٍ ػقاآهَساى تا اًذٗطِداًص است

اٗن. فادُ اس هٌاتغ ػلوٖ ٍ اسٌاد ٍ هذارک هَجَد تِ تثث٘ي هسألِ پزداختِاست اًجام گزفتِ ٍ تا دٍرٓ اٍل ٍ دٍم فارسٖ هتَسطِ

ّإ هَرد تزرسٖ گاُ تِ س٘وإ سى تِ هثاتٔ هظْز بتاضذ. در کتاإ هٖفادُ هَضَع اس ًَع کتاتخاًِاست رٍش تحق٘ق هَرد

-اًذ تزهٖخَرٗن ٍ گاُ تا سًاى ػارف ٍ آگاُ کِ در هقام هؼلوٖ دلسَس ًواٗاى ضذُػطَفت، فذاکارٕ، ػطق، دالٍرٕ ٍ... تزهٖ

تِ   تزدارٕ، س اتوام ف٘صاًذ ٍ تؼذ اّاٖٗ کِ ه٘شاى سًاى در آى درج ضذُ پزداختِخَرٗن؛ تٌاتزاٗي ًگارًذُ اتتذا تِ تزرسٖ کتاب

ّإ اًجام ضذُ در اٗي آثار  ٍ در پاٗاى اس تزرسٖ است ّا ٍ سپس تِ تجشِٗ ٍ تحل٘ل هطالة پزداختِتٌذٕ آى تلف٘ق ٍ دستِ

 کِ در اداهِ اس ًظز خَاّذ گذضت. است ّإ السم تِ ػول آهذُ گ٘زٕ ًت٘جِ
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