خب
ش دوم

س
ربر ی ردساهی
هف
ت
پاهی م
ٔ
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یس
ما می نو یم ات

آ� گاهی خود را از زندگی خود افزایش دهیم.
ما رد لحظه اکنون و با ن �گاه هب گذشته
ٔ
یس
می نو یم ات
بچش
طعم زندگی را دو بار یم ...

یس
ما می نو یم ات زندگیمان را اعتال دهیم،
 41کش
ات خود را رب یم

سخ
و هب خود بیاموزیم هک با د یگران ن بگومیی.

اهـداف درس
آشنایی با سازماندهی ذهنی برای نوشتن یک اثر
تقویت توانایی طبقه بندی ذهن و نوشته
تقویت مهارت گسترش متن
تقویت عالقه و نگرش مثبت نسبت به کاربرد مهارتهای نوشتن
آشنایی با ساختار یک نوشته
آشنایی با اصول و قواعد نگارشی
تقویت توانایی تشخیص ،تولید و تحلیل دانشآموزان
پرورش مهارت تصویرخوانی و تصویرنویسی

آموزش محتوا

برنامه پیشنهادی آموزش محتوای هر درس این کتاب ،در سه جلسه ،ارائه
ٔ
میشود:
جلسۀ اول
1ــ تدریس درس
2ــ فعالیت نگارشی اول
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تدریس درس

در این بخش ،با دو چیز به طور درهم تنیده ،رویاروییم:
جوهره محتوایی
الف)
ٔ
ب) روش ارائه و آموزش محتوا
درونمایه درس و اشاره
جوهره محتوایی ،بیان فشرده و چکیدهای از
مقصود از
ٔ
ٔ
شیوه
به مفاهیم کلیدی آن است .پس از آشنایی با
ٔ
جانمایه محتوا ،چگونگی ارائه و ٔ
آموزش پیش میآید.

نقشه ذهنی آن است.
مفهوم کلیدی این درس ،ایجاد ساختار روشن نوشته و طرح ٔ
نقشه نوشتن راهی است برای ایجاد ،تصویر کردن ،ساختاردهی و طبقه بندی دنیای ذهن و
ٔ
نقشه نوشتن میتوان به سرعت ساختار یک موضوع را شناسایی
تصمیم سازی .با استفاده از ٔ
نقشه نوشتن به ذهن
و همچنین ارتباط بین اجزای
سازنده موضوع را درک کرد .استفاده از ٔ
ٔ
نظم میبخشد وکار نوشتن را سادهتر میکند.
برای آموزش محتوای این درس ،روشهای زیر ،مناسب است:

روش کارایی گروه
روش ارزیابی عملکرد
الگوی بارش مغزی
پرسش و پاسخ
روشن سازی طرز تلّقی

برای تدریس برخی از درسها میتوان از ترکیب چند روش استفاده کرد .برای
شیوه
آموزش درس اول میتوان از روش «پرسش و پاسخ» و «روشن سازی طرز تلقی» به ٔ
زیر بهره جست:
یکی از روشهایی که تقریباً در بیشتر فعالیتهای آموزشی و شیوههای تدریس از
آن استفاده می شود ،روش پرسش و پاسخ است .روش پرسش و پاسخ برای ایجاد انگیزه،
تحریک حس کنجکاوی ،تقویت فکر و فعال شدن دانشآموزان مورد استفاده قرار میگیرد.
این روش به روش سقراطی شباهت دارد و روش مذاکره و گفت وگو نیز خوانده میشود.
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پس از خواندن متن درس اول ،معلم فرصت مناسبی را برای پرسش و پاسخ مشخص
«نقشه
درباره مفهوم جدید
میکند .هدف از این کار این است که دانشآموزان به تفکر
ٔ
ٔ
نوشتن» بپردازند.
خوب سؤال کردن ،هنری است که به خوب درس دادن کمک بسزایی میکند .پرسش
مناسب نقش بسیار زیادی در برانگیختن دانشآموزان به استدالل و تفکر دارد و معلم با این
فن میتواند دانشآموزان را به یادگیری بیشتر ترغیب کند و به فعالیتهای کالس تنوع بخشد.
همچنین با این روش ،اعتماد به نفس و قدرت اظهار وجود دانشآموزان نیز افزایش مییابد.
سؤاالتی که معلم در این بخش مطرح میکند ،میتواند به این ترتیب باشد:
آیا تا به حال برای انجام کاری نقشه کشیده اید ؟
نقشه چه کمکی به شما میکند ؟
نوشته شما دارد ؟
«نقشه نوشتن» چه تأثیراتی بر
ٔ
ٔ
نوشته شما احساس سردرگمیمیکند ؟
چه وقت خواننده از خواندن
ٔ
«نقشه نوشتن» تأثیری بر روشنتر شدن موضوع نوشتهتان برای خواننده
آیا
ٔ
دارد ؟
٭ مهارت سؤال کردن یکی از مهم ترین مهارتهای معلمان در کالس است.
نکاتی دربارۀ طرح سؤال

سؤال باید حتی االمکان مختصر باشد.
جمله کوتاه و از قبل آماده شده باشد؛ بلکه
پاسخ سؤال نباید بلی یا خیر یا یک ٔ
دانش آموز را به تفکر وادارد.
همه آنها برای پیداکردن جواب
همه دانشآموزان کالس باشد تا ٔ
سؤال باید خطاب به ٔ
فکر کنند ،ولی برای پاسخگویی به سؤال ،یکی از دانشآموزان را انتخاب میکنیم و اگر
پاسخ کافی نبود ،سایر دانشآموزان میتوانند به آن سؤال پاسخ دهند.
مرحله پرسش و پاسخ با بهره گیری از روش روشن سازی طرز تلقی ،جمالت
پس از
ٔ
نقشه نوشتن توسط معلّم مطرح میشود و دانشآموزان با تکمیل جمالت ،نظر
ناقصی
درباره ٔ
ٔ
خود را در گروه ها ارائه میدهند .سپس دانشآموزان به صورت گروهی طرز تلقی دوستان
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خود را ارزیابی میکنند.
«نقشه نوشتن به ما کمک میکند» ...
جمله
ٔ
معلم میتواند از جمالت ناتمامی نظیر ٔ
استفاده کند.
مهمی
جنبه 
طرز تلّقی افراد روی رضایت شخصی شان اثر میگذارد .به همین دلیل ٔ
از یادگیری محسوب میشود.
جمله ناقصی را مطرح میکند ،به فراگیران کمک میکند
وقتی معلم ٔ
مرحله بعد
جمله ناقص ،طرز تلقی خود را ارزیابی کنند .در
ٔ
تا با تکمیل ٔ
فراگیران دور هم جمع میشوند تا این طرز تلقی را بررسی و بهترین مورد را
انتخاب کنند .سپس مجدد ًا هر فرد پاسخ خود را تکرار میکند تا مشخص
شود که آیا تغییری در آن رخ داده است یا خیر و به این صورت فراگیران
پایه محکم از حقایق و اطالعات و
قادر خواهند بود طرز تلقی شان را بر یک ٔ
منطق استوار کنند.
عمده ترین ویژگی این روش تقویت تفکّر انتقادی در دانشآموزان و نیز زمینه سازی
شرایطی برای شنیدن عقاید متفاوت است.
زمینه آموزش درس ّاول وارد محتوای متن
پس از پرسش و پاسخ و آماده کردن
ٔ
صفحه  18ساختار متن را آموزش میدهیم.
میشویم و با استفاده از نمودارها و بررسی متن
ٔ

فعالیتهای نگارشی یک

جلسه ّاول برای تثبیت آموزههای درس ،اولین فعالیت نگارشی انجام میشود.
در انتهای
ٔ
هدف از پرسش نخست فعالیت نگارشی ،تقویت توانایی بازشناسی (تشخیص) است که در این
درس باید ساختمان یک نوشته براساس تقسیمبندیهای مطرح شده در درس را شناسایی کنند.
به  سخن دیگر در گام اول از دانشآموز انتظار تولید نداریم ،بلکه تنها میخواهیم ساختار نوشته را
تحلیل و اجزای آن را شناسایی کند.
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موضوع :زبانهای ما
بند مقدمه :زبان ،عامل پیوند با دیگران ،پیام دادن و گفت وگوست.
اکنون اگر از شما بپرسند« :چند زبا ن داریم؟» جواب خواهید داد« :خب
تأمل ،درمییابیم که از راههای دیگر هم
معلوم است یک زبان»؛ اما با کمی ّ
میتوانیم پیام بدهیم و با دیگران سخن بگوییم.
بندهای بدنه :ما عالوه بر این زبان؛ یعنی زبانی که با آن حرف میزنیم،
زبانهای دیگری هم داریم ،مثال ً وقتی از دور یکی از دوستانمان را میبینیم
و برایش دست تکان میدهیم ،در واقع بدون آنکه سخنی بر زبان آوریم ،با او
ارتباط برقرار میکنیم؛ سالم میکنیم و احوالش را میپرسیم.
هنگامیکه م ِ
بصر کالس انگشتش را روی لب و بینیاش میگذارد ،در
ُ
واقع به دانشآموزان یادآوری میکند که ساکت باشند و نظم کالس را برهم
نزنند.
به کمک دیگر اعضای بدن هم میتوانیم ،پیامیرا به دیگران بفهمانیم،
ِ
حرکت سر ،چشم ،ابرو و ...به این زبانها« ،زبانهای بدن» میگویند.
مثل
بند نتیجه :بنابراین ،اگر زبانهای بدن خود را خوب بشناسیم و به موقع
آنها را به کار بگیریم ،با دیگران ارتباط مؤثرتری خواهیم داشت.

جلسۀ دوم
1ــ درستنویسی
2ــ فعالیت نگارشی دو
3ــ بخش اول فعالیت نگارشی سه
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درستنویسی

هدف از این بخش ،آشنایی گام به گام دانشآموزان با هنجارهای نوشتن به زبان
معیار فارسی امروز است .در این درس به کاربرد تنوین در واژههای فارسی اشاره
شده است.
در نوشتن باید از به کار بردن قواعد زبانهای دیگر برای واژههای زبان فارسی
پرهیز کنیم .یکی از این موردها ،به کار بردن تنوین برسر واژههای فارسی است؛ مانند
گاهاً ،خواهشاً ،دوماً ،زباناً ،ناچار ًا و. ...
نمونههای غیر معیار

گاه ًا دیده میشود...

گاه ًا دانشآموزان دبیرستان...

خواهش ًا در این کار دخالت نکن.

کاربرد معیار

گاهی دیده میشود...

گهگاه/گاه گاه دانشآموزان دبیرستان...

خواهش میکنم در این کار دخالت نکن.

دوم ًا/سوم ًا غیر از من کسان دیگری هم بودند .دوم اینکه/سوم اینکه غیر از من کسان دیگری هم
بودند.

هر کس زبان ًا ،جان ًا و ما ًال خدمتی کرده است ،هر کس زبانی ،جانی و مالی خدمتی کرده است،
خداوند یار و نگهدارش.
خداوند یار و نگهدارش.
او ناچار ًا از اینجا رفت.

او به ناچار از اینجا رفت.

جملههای زیر را ویرایش کنید:
ــ این موضوع را تلفناً به دوستم گفتم.
ویراسته :این موضوع را تلفنی به دوستم گفتم.
ــ برای حفظ میهن ،جاناً و ماال ً باید تالش کرد.
ویراسته :برای حفظ میهن باید ،با جان و مال تالش کرد.

فعالیت نگارشی دو

در دومین تمرین نوشتاری ،هدف تقویت توانایی آفرینش و نوشتن است .در
مرحله تشخیص ،ساختار
واقع پس از اینکه اطمینان حاصل شد دانشآموزان در
ٔ
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مرحله تولید میرسیم .دانشآموزان با توجه به ساختاری که
نوشته را آموختهاند ،به
ٔ
در درس آمده ،به دلخواه فرصتی پیدا میکنند تا بنویسند.

فعالیت نگارشی سه

هدف از بخش سوم فعالیتهای نگارشی ،پرورش توانایی داوری ،نقد و تحلیل
است .دانشآموزان میتوانند (در ضمن اجرای روش ارزیابی عملکرد) سنجههایی را به
این بخش بیفزایند .ایجاد فرصت برای گفت وگو و همفکری میان اعضای گروه ،شگرد
مناسبی برای آماده کردن و پروردن ذهن برای نوشتن در این فعالیت است.
بـهترین روش بـرای اجرای فعالیت سه ،در تمـامیدروس ،بهـرهگیری از روش
نوشته تولیدی خود را در کالس میخواند
«قضاوت عملکرد» است .یکی از دانشآموزان ٔ
نوشته او را در
و دیگران گروهبندی میشوند و با استفاده از معیارهای فعالیت سهٔ ،
گروه ارزیابی میکنند .معیارهایی که در این شماره آمدهاند ،مبتنی بر آموزههای
درساند؛ لذا کام ال ً ملموس و روشناند .زمانی که دانشآموزان براساس این
معیارها به تحلیل نوشتهها میپردازند؛ آموزههای درس را در یک کارگاه عملی
نوشته دوستشان را تکرار نکنند.
مرور میکنند و میآموزند اشتباهات ٔ

گانه زندگی است که از سوی «سازمان بهداشت
«تفکّرانتقادی» یکی از مهارتهای ده ٔ
جهانی» معرفی شده است .معلم در پرورش تفکر انتقادی دانشآموز نقش مهمیدارد .به دلیل
اینکه تمام رفتار معلم میتواند الگوی دانشآموز قرار بگیرد ،لذا او قادر است دانش آموزانی
نقاد و پرسشگر تربیت کند که قدرت نقد و تحلیل مسائل مختلف را داشته باشند.
بسیاری از اشخاص معن ای نقد را معادل مفاهیمی نظیر سرزنش  ،خرده گیری،
عیب جویی و ...میدانند .از این رو تعجبی ندارد اگر انتقاد به مفهوم رایج آن نوعی اهانت
تلقی شود؛ چرا که به طور مثال انتقادکننده حرفی را میزند و سپس فرض میکند که دیگر
نیازی نیست چیزی بگوید یا بشنود و بدین طریق در حقیقت انتقاد ،شنونده را هم به واکنش
منفی وا میدارد و این فرایند به جای آنکه به صورت گفت و گویی دوسویه و سازنده انجام
واژه نقد ،یک ارزیابی عینی و بی طرف از
گیرد ،یک سویه و ویرانگر می شود .اما به واقع ٔ
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افکار و اعمال مشاهده شده است و از دانشآموزی که کار نقد را انجام میدهد ،انتظار
می رود همان طور که معایب و نقاط ضعف دوستان (ناهماهنگ بودن نوشته با سنجههای
معرفی شده در درس) را بیان می کند ،خوبیها و جنبههای مناسب آن (هماهنگی با سنجههای
جنبه آن داوری کند( .پرورش تفکر
معرفی شده) را نیز بازگو کند و سپس با سنجش هر دو ٔ
خالق و انتقادی ،رابرت بوسترام )
هدفهای کلّی از نقد دانشآموزی:
گانه زندگی )
تقویت مهارت تفکر انتقادی ( یکی از مهارتهای ده ٔ
برقراری ارتباط مؤثر و سازنده بین انتقاد کننده و انتقاد شونده
تحت تأثیر قرار دادن و به تحرک واداشتن انتقاد شونده
تحمل شنیدن سخنان منتقدان
پرورش قدرت ّ
تقویت تمرکز و درک شنیداری
تقویت ذهن تحلیلگر
آشنایی با نقد عملی
نوشتن نقدهای ساده و ارزیابی نوشتههای یکدیگر

بایدها و نبایدها در نقد آثار دانشآموزی
بپرهیزیم.

باید بدانیم« :به طور دقیق از چه بخشی میخواهیم انتقاد کنیم؟» و از کلی گویی

بعد از تعیین مورد خاصی که قصد نقد آن را دارید ،باید به این نکته توجه شود که
نکته مورد انتقاد را میتوان تغییر داد یا خیر؟ اگر پاسخ به این سؤال منفی بود ،باید به دنبال
آیا ٔ
این باشید که چه باید کرد؟ راه حل ارائه دهید.
دانشآموزان باید از خود بپرسند« :نقد من چه تأثیری در بهتر شدن نوشته میتواند
انگیزه مثبت و نیرومند برای انتقاد شونده ،مانند صدور
داشته باشد؟» نقد ،بدون وجود یک
ٔ
انگیزه مناسب ،باعث می شود
حکمیاست که سود آن صرفاً متوجه انتقاد کننده است .ایجاد
ٔ
که فرد احساس کند پذیرش انتقاد به نفع اوست.
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برای سنجش تأثیری که گفتههای دانشآموزان ممکن است به جا بگذارند ،آنان باید
از خودشان بپرسند« :آیا به طرف مقابل نشان دادم که احساساتش را درک میکنم؟» زیرا
همدلی منتقد با انتقاد شونده میتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق احساسات ،افکار
و رفتارش به انتقادشونده منتقل شود و سازنده و مؤثّر باشد.
توج ه داشته باشند که نباید از موضع و جایگاه
دانشآموزان در هر موقعیتی باید ّ
خود به عملکرد اطرافیان نگاه کنند؛ بلکه باید دوستانه سعی کنند خودشان را در موقعیت آنها
قرار دهند و سپس از آن دیدگاه نوشته را داوری و نقد کنند.
جلسۀ سوم

1ــ تصویرنویسی
2ــ بخش دوم فعالیت نگارشی سه

تصویرنویسی

هدف از این بخش ،تقویت سواد دیداری ،تشخیص و د ّقت درنگاه دانشآموزان
توجه ،خوب دیدن و دیدن انتقادی در
است .این تمرینها به مرور موجب افزایش تمرکزّ ،
دانش آموزان میشود.
یکی از اهداف این بخش تقویت توانایی تفسیر ،بازنمایی تصاویر و همچنین گسترش
معانی و مفاهیم موجود در تصویر است.
ترجمه تصویر اطالق میشود .این درک
«سواد دیداری» به مهارت انسانی در فهم و
ٔ
عموماً از نوع آگاهانه است و گونههای مختلف بازنمایی تصویری و قواعد دیداری برای
حیطه دانش سواد بصری قرار میگیرد( .تاریخ هنر،گامبریچ)
درک عملکرد و معنی آنها ،در ٔ
تصویرخوانی و سواد دیداری یکی از مهارتهای مهم انسان و بهمعنای فهمیدن و
درک جهان تصویر است.این مهارت و توانایی با عمل خوب دیدن ،پرورش مییابد .ضمن
این که پیوند میان تجربیات بینایی و سایر حواس ،ذخیرههای ذهنی فرد را در خوانش اثر و
درک معنای تصویر ،غنی تر میسازد و ذهن و زبان را برای آفرینش آماده میکند.
در بخش تصویر خوانی میتوان از روشهای مختلفی استفاده کرد .روش تدریسی
که در ادامه آمده است ،روشی مناسب جهت تقویت گامهای نخستین تصویرخوانی است.
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روش تدریس :رسیدن از تصاویر به بیان غالب

مراحل روش تدریس:
١ــ دانش آموزان مدتی به تصویر خیره شوند و بگذارند قوی ترین حسی که در آنها
برانگیخته می شود ،به درونشان رخنه کند.
٢ــ برای چند لحظه نگاهشان را از تصویر بردارند.
٣ــ دوباره به تصویر نگاه کنند و بگذارند چشمشان بدون هیچ کنترلی تمام تصویر را
واکاوی کند.
٤ــ وقتی متوجه شدند یک حس قوی و یک برداشت غالب در آنها پدیدار شد و به
درک درستی از تصویر رسیدند ،این احساس را در قالب کلمات در آورند.
٥ــ اگر برای دانشآموزی چنین حس و برداشتی پیش نیامد ،آن دانشآموز از خود
بپرسد« :اولین چیزی که در این تصویر به چشم میخورد چیست؟ یا چه چیز مهمی در این
تصویر وجود دارد ؟»
٦ــ دانشآموزان نباید سعی کنند حتماً طبق قاعده درپی درک معنایی عمیق باشند.
٧ــ آنـان نبایـد تـالش کنند مصادیـق مشابه هم کالسیهای خود را بـیابند؛ چرا که
تصویر خوانی مقدمه ای است برای ابراز نقطه نظرات شخصی و بیان احساسات درونی که به
هیچ وجه نباید تحت تأثیر نظرات دیگران قرار گیرد.
  ٨ــ برای تصویرخوانی دانشآموزان باید کمیصبور باشند و بگذارند بدون پیشداوری
تفسیری که میخواهد در ذهنشان نقش ببندد ،به خوبی تکامل یابد؛ زیرا مغز انسان به ندرت در
یک حالت باقی میماند.
٩ــ واژگان کم کم به ذهن آنان سرازیر میشود .این واژگان را روی کاغذ بنویسند.
مرحله نهایی یک بار دیگر نگاهی کل نگر به تصویر داشته باشند و پس از آن
١٠ــ در
ٔ
شروع به نوشتن کنند ( .نوشتن خالق ،گابریله ال .ریکو)
شگرد (تکنیک) «اسکمپر» هم ،برای یافتن نگاهها و طرحهای جدید و خالقانه بسیار
مناسب است.
این فن یا شگرد« ،طرح تفکر برانگیز» هم نامیده میشود ،که شامل مجموعهای از
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مسئله مورد نظر خود را از زوایای
سؤاالتی است که به فرد کمک میکند تا موضوع و
ٔ
گوناگون ،بررسی و بازنگری کند و به اندیشههای جدیدی دست یابد که در شرایط معمول
تصور چنین اندیشههایی دور از ذهن به نظر میآیند.
واژه « »SCAMPERسرواژه ای
این روش به نام دکتر «اسبورن » شناخته شده استٔ .
واژه زیر ،ساخته شده است( .اسبورن،
است که از کنار هم قرار گرفتن حرف اول هفت ٔ
)۱۳۷۵
Substitute

جانشین کردن

Combine

ترکیب کردن

اقتباس ،تطبیق یا سازگاری

تغییر دادن ،اصالح کردن و یا بزرگ نمایی
کاربردهای دیگر

حذف یا کاهش

)Adapt (Adopt

)Modify (Magnify

Put to other uses
Eliminate

(Rearrangement (Reverse

بازآرایی یا وارونه سازی

میتوان برای تصویرنویسی تنها از یک یا چند مرحله از این روش استفاده کرد .به
عنوان نمونه می توانیم از تغییر و بزرگ نمایی و حذف یا کوچک کردن استفاده میکنیم.
به تصویر با دقت نگاه کنید .درباره راههای تقویت یا بزرگ نمایی بخشهایی از
تصویر بیندیشید.
تقویت یا بزرگ نمایی بخش هایی از تصویر میتواند ارزش درک آن را باال ببرد یا
این بینش را به ما بدهد که چه اجزایی در یک تصویر مهم تر است.
با توجه به تصویر ،سؤاالت کمکی بنویسید.
نمونههایی از سؤاالت کمکی:
ــ چه بخشی را میتوان تقویت یا برجستهتر کرد؟
ــ چه بخشی را میتوان بزرگ نمایی کرد یا آن را اغراق آمیز بیان کرد؟
ــ چه بخشی را میتوان باالتر ،بزرگ تر یا قوی تر کرد؟
ــ آیا میتوان بسامد و تکرار آن را افزایش داد؟
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ــ آیا میتوان ویژگیهای بیشتری به آن اضافه کرد یا به طریقی به ارزش آن افزود؟
مرحله بعد از «حذف یا کوچک کردن» بهره بگیرید.
در
ٔ
حذف یا کوچک کردن :به این فکر کنید که اگر بخشهایی از اندیشه را حذف میکردید،
چه اتفاقی میافتاد .سادهسازی کنید و اجزا را کاهش داده ،حذف کنید.
با توجه به تصویر ،سؤاالت کمکی بنویسید.
نمونههایی از سؤاالت کمکی:
ــ چگونه میتوانم آن را ساده کنم؟
ــ چه بخشهایی را میتوان حذف کرد و مطلبی راجع به آن بیان نکرد؟
ــ چه چیزهایی غیرحیاتی و غیرضروری است؟
ــ کدام یک از ویژگیهای تصویر را میتوان نادیده انگاشت یا حذف کرد؟
ــ آیا میتوان آن را به بخشهای مختلفی تقسیم کرد؟
آیا میتوان تصویر را فشرده یا کوچکتر کرد؟
بعد از پاسخ گویی به این سؤاالت ،انشایی را با نگاهی نو مینویسیم.
شیوه قضاوت عملکرد
بخش دوم :در
ٔ
جلسه دوم می توان از روش تدریس ٔ
برای نقد و تحلیل نوشتهها به صورت کار گروهی بهره جست .در این جلسه دانشآموزان به
صورت فردی به ارزیابی نوشتههای دوستانشان میپردازند.

نکاتی دربارۀ ارزشیابی

نامه
ارزیابی از آموزههای این درس ،در دو
حیطه ساختار و محتوا و بر بنیاد شیوه ٔ
ٔ
ارزشیابی شکل میگیرد.
الف) ساختار :ساختار نوشته براساس معیارهای هر درس ،ارزیابی می شود.
ب) محتوا :بخش محتوا با توجه به عناصر زبانی و پیام محتوایی آموزههای درس
دامنه واژگان،
ارزیابی میشود .در بررسی عناصر زبانی به مواردی از قبیل :کاربرد واژگانٔ ،
توجه می شود.
پیام متن وّ ...
نیاز به نگارش فقط برای زنگ انشا نیست بلكه نیازی برای تمام زندگی است .
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