
25



26

معلّم، كلمة»مدرسه« را روی تختة كالس نوشت و گفت:» در درس گذشته آموختيم كه 
 يكي از بخش هاي اصلي نوشته، موضوع آن است. اكنون اگر موضوع نوشتة ما، » مدرسه «
 باشد و ما بخواهيم دربارة آن چيزي بنويسيم، بهتر است، نخست، خوب به آن موضوع، بينديشيم
و با مشورت يكديگر، آن را به بخش ها و اجزاي كوچك تر تقسيم يا طبقه بندي كنيم«. 

سپس گروه هاي دانش آموزان، سرگرم گفت وگو شدند.
چند دقيقه بعد معلّم، حاصل كاِر گروه ها را به اين صورت، روی تخته نوشت:

  گروه يكم: بهداشت، نظم و انضباط مدرسه.
  گروه دوم: ساختمان،كالس ها، آزمايشگاه، كتابخانه،فروشگاه مدرسه.

  گروه سوم: زمين ورزش، ابزار ورزشي، مسابقات فرهنگي- ورزشي مدرسه.
  گروه چهارم: دانش آموزان، معلّمان، مدير و معاونان مدرسه.

معلّم، پس از اينكه نظرات طبقه بندي شدة گروه ها را نوشت، 
بزرگ  وزنه اي  يكباره  بخواهيم  اگر  من،  خوب  دوستان  گفت: 
شايد  و  دهيم  انجام  را  كار  اين  نمي توانيم  آساني  به  برداريم،  را 
نيروي زيادي از دست بدهيم و كاري صورت نگيرد. در اين گونه 
موقعيت ها، اّولين گام اين است كه آن وزنة بزرگ را به پاره  هاي 

شود. ما سبك تر  باِر  تا  كنيم  قسمت  كوچك تري 
اين است كه  نوشتن و طبقه بندي ذهنی،  نقشه های  از  يكی 
يك موضوع كلّی را به موضوع هاي ُخردتري تقسيم  كنيم؛ يعنی 
آسان تر  نوشتن،  و  طبقه بندي  تا  سازيم  محدود  و  كوچك  را  آن 
صورت پذيرد؛ مثاًل اگر قرار باشد، دربارة »مدرسه« كه يك موضوع 
بسيار كلّی است، انشايی بنويسيم، نخست، موضوع »مدرسه« را به 
ريزموضوع ها تقسيم و طبقه بندي مي كنيم؛ اين كار به نظم فكري 

ما ياري  مي رساند. در نتيجه كار نوشتن براي ما ساده مي شود.
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  در نمودار زير، ساختمان يك نوشته با موضوع كلّي و موضوع هاي كوچك 
شده، ديده مي شود: 

بند نتيجه

موضوع کلی : مدرسه

بند اّول

بند دوم

بند سوم

بند مقدمه

بندهای بدنه )متن نوشته(

با موضوع محدودتر: ساختمان و معماري مدرسه

با موضوع محدودتر: امکانات و فضای مدرسه

با موضوع محدودتر: کیفیت آموزشی مدرسه
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موضوع

بند مقدمه

بندهای بدنه

1

2

3

4

بند نتيجه

  مدرسة سال
در  مثل یک روز درسی  برای من  دارد. سال  معنا  برای هر کس یک  سال 

دارد. معلم  و چهار  که چهار زنگ  روز درسی  است. یک  مدرسه 
قرمز  روسری  و  سبز  پیراهنی  و  ُگلی  ُگل  چادری  با  بهار  خانم  اول،  زنگ 
طبیعت، تختة  روی  می زند.  تازه ای  حرف های  بهار  خانم  می آید.  کالس   به 

با  می کند.  تعارف  گل  می شود،  وارد کالس  که  شاگردی  هر  به  می کشد.  نقاشی 
می کند.  همراهی  رودخانه  با  می زند.  کف  درختان  با  می خواند،  آواز  گنجشکان 

نیست. خشکي  کالس  اصالً  بهار،  خانم  کالس 
زنگ دوم، آقای تابستان، کالس را با لحنی گرم شروع می کند. او مرد بسیار 
 خون گرمی است. زبان شیرینی دارد و با همه گرم می گیرد. آقای تابستان، موقع درس دادن،
شوخی های خوشمزه ای می کند و بّچه ها را حسابی می خنداند. آقای تابستان خیلی هم 
مهربان است. بّچه ها را در سایة خود پناه می دهد و میوه هایش را به آنها، می بخشد. 

خالصه، طعم درس های آقای تابستان تا مّدت ها زیر زبان ما می ماند.
زنگ سوم، زنگ شعر است. آقای پاییز که خودش شاعر است با کوله باری 
برای  خودش  هست.  هم  نّقاش  یک  او  البته  می آید.  کالس  به  خاطره  و  شعر  از 
شعرهایش نّقاشی می کشد. تمام رنگ هایی که او در نّقاشی هایش به کار می گیرد، 
شاعرانه هستند. رنگ سرخ، زرد، قهوه ای، نارنجی، طالیی و ... . پاییز، معلّمي خوب 

و دوست داشتنی است.
زنگ آخر، خانم زمستان به کالس می آید و جای آقای پاییز را می گیرد. تابلوی زرد 
 پاییز را پاک و با گچ سفید، همه جا را سفیدپوش می کند. اگر چه زنگ آخر است و بّچه ها 
خسته اند و بعضي هم احساس خواب آلودگي دارند؛ اّما خانم زمستان آن قدر قشنگ 
زمستان، خانم  با  و  می برند  یاد  از  را  خواب  و  بّچه ها خستگی  که  می دهد   درس 

هم بازی می شوند. درس ها و مشق های خانم زمستان اگرچه سرد و سنگین است؛ 
اما نوید بخش بهاري سرسبز است و بّچه ها را در سختي ها پرورش مي دهد. 

 زنگ آخر که می خورد، مدرسة سال، در سکوتي نشاط انگیز به انتظار مي نشیند.
خانم بهار آرام آرام از راه مي رسد، کالس را تحویل مي گیرد و همه چیز دوباره 

ندارد. تعطیلي  این مدرسه، هیچ گاه  شروع می شود، 

 اكنون نوشتة زير را بخوانيد و به طبقه بندي اجزاي آن، توّجه كنيد:

با موضوع : 
تابستان

با موضوع : 
پاييز

با موضوع : 
زمستان

با موضوع : 
بهار
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 نوشتة زير را بخوانيد و موضوع كلّی و ريز موضوع های آن 
را با رسم نمودار نشان دهيد.

شگفتي دنياي جانوران

شگفتی های از  یکی  دارد.  وجود  زیادی  شگفتی های  و  عجایب  دنیا   در 
جهان خلقت، جانوران هستند. جانوران، گونه های مختلفی دارند.

پرندگان،  برای  بال  و  پر  می کنند.  پرواز  که  هستند  جانورانی  پرندگان، 
مهم ترین عضو است. پرها اگرچه ظریف اند، قوی نیز هستند. پر و باِل پرندگان 
که  در زمان پرواز، گسترده  مي شوند، در زمان سرما،  لحافی گرم و پوشنده و در  
وقت خطر سپري برای مخفي شدن پرنده است. برخی از پرندگان، مثل تیر پرواز 
 می کنند. بعضی دیگر به راحتی تغییر جهت می دهند و عده ای نیز در آب، شیرجه
  می زنند. شتر مرغ، بزرگ ترین پرنده است و نمی تواند پرواز کند و  مرغ مگس خوار

به اندازۀ سر انگشت است و کوچک ترین پرندۀ جهان است.    
 خزندگان هم موجودات عجیبي هستند. آنها  به روی زمین می خزند. بدنشان
فلس دارد و معموالً تخم می گذارند. بزرگ ترین خزنده، »کروکودیل«، به طول 
هفت متر و کوچک ترین آنها، مارمولک خانگی است که تنها 18 میلی متر طول 

دارد.
آبزیان، به جای زندگی در خشکی، در آب زندگی می کنند. آنها  به جای 
ُشش، آبشش دارند؛ به همین خاطر می توانند در زیر آب نفس بکشند. ماهی ها 

یکی از انواع این آبزیان هستند.  
دوزیستان، جانورانی هستند که  قادرند هم در آب و هم در خشکی زندگی 
با رشدکردن، صاحب  اّما به تدریج  ابتدا آبشش دارند؛  کنند. آنها در نوزادی 

یک جفت ُشش می شوند و در خشکی، نفس می کشند.  
این گونه گونی و شگفتي خلقت جانوران، یکی از نشانه های قدرت خداوند 

است و برای ما درس ها و حکمت های زیادی دارد.
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 با استفاده از روش  طبقه بندي كردن موضوع، متني با  يكی از موضوع هاي
 زير بنويسيد.

    خانه     عینک   کالغ
  

موضوع:
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 نوشته هايي را كه در كالس، خوانده شد؛ بر پاية سنجه هاي زير، بررسي و نقد  كنيد.

  معیارهاي ارزيابي :

  طبقه بندي كردن موضوِع نوشته
   رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته )نوشتن بند مقدمه، نوشتن بندهاي بدنه و بند نتيجه (

 پاكيزه نويسي.
 رعايت عالئم نگارشي.

 رعايت امالی صحيح واژگان.
 شيوة خواندن.

نتيجة بررسي و داوري :
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 چگونه می توان با  تمرين و تالش، به كمال رسيد؟
  آيا چگونه می توان با تمرين و تالش، به كمال رسيد؟

نيازی به  نادرست است؛ زيرا به همراه كلمة پرسشي»چگونه«،  جملة دوم، 
آوردن كلمة پرسش ديگر مانند»آيا« نيست. به سخن ديگر، با هم به كاربردن دو 
يا چند كلمة پرسش در يك جمله، روا نيست؛ اما هركدام را به تنهايي مي توان در 

جمله اي به كار گرفت. 

 جمله هاي زير را ويرايش کنید:

 آيا مگر مي شود؛ بي عشق به ميهن، زندگي كرد؟
............................................................................................................................................................

 آيا چگونه است كه بي ياد دوست، برخي خوش اند؟ 

............................................................................................................................................................
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شكل  و  حكايت  اصل  نخست،   
 گسترش يافتة آن را بخوانيد و با هم مقايسه

 كنيد

 مرد جنگ جویي،  با زره پوالدین برتن، کاله خوِد
شمشیر  پشت،  بر  تیر  از  پر  تیرداني  سر،  بر  زرین 
 بّرنده اي  بر کمر و سپری خیلي خیلي بزرگ در دست،

راهي میدان شد. 
بود، شده  پنهان  سپر  زیر  در  که  جنگ جو   مرد 
به  هنوز  شد.  نزدیک  دشمن  قلعة  به  آرام  آرام 
قلعه، نگهبانان  از  یکي  که  بود  نرسیده  قلعه   دروازۀ 

 سنگي به طرف او پرتاب کرد. سنگ چرخید و چرخید 
جنگ جو  مرد  خورد.  جنگ جو  مرد  کلة  به  محکم  و 
غرغر زنان پا به فرار گذاشت و به میان سپاهیان خودي 

بازگشت. 
را جنگ جو  مرد  غرولندهاي  وقتي   هم رزمانش 
از یک  او پرسیدند: »چه شده است؟ چرا  از   شنیدند، 

سنگ مي نالي؟«
مرد جنگ جو،  در حالي که دستش را روي سرش 
 مي مالید، گفت: »از سنگ نمي نالم، از این  مردمان بدجنس 
به  را  ندیدند، سنگ  را  بزرگي  این  به  مي نالم که سپر 

زدند«.  من  سر 

حكايت:

دان  م�ی �به  ری  س�پ ا  �ب �فردی 

�بر  گی  � لعه، س�ف �ق �بود. ا�ف  ه  �فگ ر�ف�ق �ب

د و  �ی �ب �فد. �بر�ف �کس�ق �بسش
د و  د�ف سر�ش �ف

�فد،  فی هس�ق د مردما� : »ع�ب�ب �ب �گ�ف�ق

�ف�فد �که  �ی
گی را �فمی �ب ر� رف

ن �ب ری �به ا�ی س�پ

�فد«. �ف �بر سر می �ف س�فگ 

فی( اکا� د �ف �ی )ع�ب

ساده نويسي :
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 اكنون براساس نمونة پيشين، حكايت زير را به نثر سادة امروزي، بنويسيد.

حكايت:

ا �بمعی  هاران  �ب ي رد �فصل �ب رو�ف

�ق  �گ�ش هواي  �به  داران،  دوس�ق ا�ف 

�یرون  �ب  ، �ق دسش و  صحرا  اي  �قما�ش و 

اي  �ب �فّرم،  ی  ا�ی �ب رد  ون  �پ م.  ف�ق�ی ر�

گی  ا�ف دور  م، �� دا�ف�ق�ی م و س�فره ا�ف ف�ق�ی �گر�

کی  � �ی د.  �ی ما ر�ا�ف د�یك  �فرف را  ود  �ف و  د  د�ی

و  �ق  �برداسش گی  � اره س�ف �پ ان،  دوس�ق ا�ف 

د،  �ف دا�ف �ی�ش �گ ا�ف ان �پ �فان �که �ف ن �پ �آ

س�فگ  �گ،   . دا�ف�ق ا�ف وي  �ی�ش  �پ

 . �ق �گ�ش ا�ف �ب و�قّ�ف  ی �ق �ب و  �کرد  �بوي  را 

ا�ق  �ف ال�ق اما  د؛  �کرد�ف صدا  را  �گ 

د  �ی »می دا�ف  : �گ�ف�ق ان  �ف �آ ا�ف  کی  � �ی �کرد.  �ف

 : �گ�ف�ق ؟«.  �گ�ف�ق ه  �پ �گ  ا�ین  �که 

گی،  � �گرس�ف و  �ی  ف�ی � �ب
ا�ف  ان  �ف�ق

د�ب �ب »ا�ین 

س�فرٌه و  وان  �ف ا�ف  د.  ور�ف می �ف  س�فگ 

 ». �ق وان داسش و�قّع می �ق ه �ق ان �پ ا�یسش

ان هارس�ق �ب

ساده نويسي :


