نوشتن ،سرچشمه شادی است.
ٔ

راهی است ربای کشف اه و آفر ینش بی شمار.

کسانی هک زندگیشان را رد نوشتن پی می گیرند با باور و متانت ،جهان

هم
را همیشه پذریا و رپ راز رد می یابند ،چون پهنه بی پایان هک رد آن واقعیت اهی
ٔ
زنده و و رؤیااه هب هم می رسند.
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اهـداف درس
آشنایی با طبقه بندی موضوع
تقویت توانایی تفکیک بندهای موضوع
توانایی تشخیص «ریز موضوع» های یک نوشته
شده موضوع به ریز موضوعها
آشنایی با یک نمونه از ساختار تفکیک ٔ
تقویت عالقهمندی به تولید یک نوشته با بهره گیری از طبقهبندی موضوع
آشنایی با ارزیابی آثار بر اساس سنجههای مطرح شده در درس
تقویت عالقه مندی به رعایت عالئم سجاوندی در نوشته
تقویت عالقه مندی به پاکیزهنویسی انشا
پرورش توانایی نوشتن با رعایت طبقه بندی موضوع
افزایش توانایی بازنویسی و ساده سازی زبان حکایات

آموزش محتوا
جلسۀ اول
1ــ تدریس درس
2ــ فعالیت نگارشی یک

55

تدریس درس

همچنان که در درس نخست خواندیم ،در این بخش با دو چیز به طور درهم تنیده،
رویاروییم:
جوهره محتوایی
الف)
ٔ
ب) روش ارائه و آموزش محتوا
میسر است:
آموزش محتوای این درس ،به شیوههای زیرّ ،
پرسش و پاسخ
بارش فکری
روش اسکمپر
نقشه مفهوم ی در تدریس
روش استفاده از ٔ

نقشۀ مفهومی

نقشه مفهومی
نقشه مفهومی استفاده کردٔ .
در تدریس «طبقهبندی موضوع» میتوان از ٔ
یک نمایش گرافیکی از روابط میان عناصر یک متن است .هنگامی که مفاهیم به این شکل مرتب
نقشه مفهومی حاصل میشود.
شوندٔ ،
نقشه مفهومی در مراحل گوناگون آموزش
یکی از رویکردهای نوین آموزشی بهرهگیری از ٔ
مرحله اجرا و ارزیابی آن است( .آقازاده)1391 ،
برنامه درسی گرفته تا
ٔ
از طرح درس ،محتوا و ٔ
نقشه کشی مفهومینموداری است که مجموعه ای از مفاهیم و معانی را در چارچوب
منظم و سلسله مراتبی منطبق بر ساختار و یادگیری مغز انسان با ایجاد ارتباطهای منطقی
دهنده
بین آنها ،در کنار هم در سطوح مختلف قرار میدهد و برگرفته از مفهوم پیش سازمان ٔ
نظریه یادگیری معنادار آزوبل است که در آن بر نقش دانش قبلی دانشآموز بر یادگیریهای
ٔ
معنادار تأکید بسیار میشود.
نقشه مفهوم ی به عنوان راهبردی آموزشی را نخستین بار نواک در اوایل
استفاده از ٔ
نقشه مفهومی از هستهها و رابطهها و عناصر یا اجزای یک مفهوم
دهه  1980آغاز کرد .یک ٔ
ٔ
دهنده
کلی تشکیل شده است .خطهای ارتباطی میان هستهها ممکن است نشان ٔ
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روابطی بین عناصر سازنده متن باشد( .مرتضوی زاده)1392 ،

عمده استفاده از این نقشهها این است که از یک طرف به معلم
مزیت ٔ
اجازه میدهد تا بتواند به افکار دانشآموز نقب زند و دریابد که وی چه می داند
و چگونه شرح میدهد و از طرف دیگر برای دانشآموزان این فرصت را فراهم
می آورد تا آموختههای خود را به شیوه ای متفاوت از روال معمول شرح دهند.
طرح شبکه ای امکان کسب بیشترین بازدهی را از مطالعه فراهم میسازد .با
توجه به نوع مطالب و همچنین تنوع در طراحی میتوان طرحهای شبکه ای را در شکلهای
گوناگون اجرا کرد.
کره راست مغز را به یادگیرنده
الگوی تدریس طرح شبکه ای ،فرصت فعالیت بیشتر نیم ٔ
نقشه مفهومی،
میدهد و سبب افزایش یادگیری و کسب بازدهی بیشتر میشود .با استفاده از ٔ
مطالب به صورت کد گذاری و رمزبندی شده در اختیار مغز گذاشته میشود .در نتیجه ،مغز
فرصت و نیروی کافی برای ذخیره سازی مطالب را به دست میآورد.
مراحل اجرای الگوی تدریس نقشۀ مفهومی:
نقشه مفهومی ،ابتدا دانشآموزان
1ــ گروهبندی :برای تدریس درس دوم با استفاده از ٔ
گروهبندی میشوند .سپس معلم موضوع مدرسه را روی تابلوی کالس مینویسد.
2ــ انتخاب نکات کلیدی :معلم از گروه ها می خواهد در مرکز یک صفحه موضوع
را بنویسند (موضوع مدرسه) سپس کلمات کلیدی مرتبط با مدرسه را پیرامون آن بنویسند
(کتابخانه ،آزمایشگاه ،معاونان ،موضوعات درسی ،کالسها ،دانشآموزان ،حیاط مدرسه،
نظم و انضباط ،معلمان ،مناسبت ها ،بهداشت و…).
3ــ تشخیص مفـاهیم اصلی از فرعی :در این مرحله گـروهها به تعیین مفاهیم
درباره مدل نقشه و تعیین تعداد شاخههای اصلی و فرعی
اصلی و فرعی ،تصمیم گیری
ٔ
می پردازند.
نقشه مفهومی ،نوشتن مفاهیم اصلی و فرعی داخل نقشه،
4ــ تکمیل نقشه :رسم ٔ
استفاده از رنگ ،شکل و… برای جدا کردن شاخههای اصلی و فرعی از یکدیگر.
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کالس ها ،کتابخانه ،سایت،
آزمایشگاه ،نمازخانه،
سالن اجتماعات

ساختمان
جشن ها ،سوگواری ها،
امتحانات ،جشنواره ها،
مسابقات

وسایل و
لوازم

مناسبت ها

افراد

تابلو ،دستگاه کپی،
نیمکت ،صندلی

قوانین

مدیر ،ناظم ،معلمان،
سرایدار ،بوفه دار،
مسئول آزمایشگاه

ورود و خروج،
بهداشت ،نظم

  5ــ نوشتن بندهای مقدمه ،بندهای بدنه و نتیجه بر اساس نمودار فوق.
6ــ ارزشیابی :بررسی و اصالح نقشههای مفهومیدانشآموزان و بحث و گفتوگو
نقشه مفهومی.
پیرامون
نوشته گروهها بر اساس ٔ
ٔ
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فعالیت نگارشی یک

بدنه مقدمه و
هدف از این سؤال توانایی تشخیص طبقه بندی ،شناخت موضوعٔ ،
بندهای بدنه است.
موضوع
بند مقدمه

شگفتی دنیای جانوران
در دنیا عجایب و شگفتی های زیاد وجود دارد .یکی از شگفتی های
جهان خلقت ،جانوران اند .جانوران ،گونه های مختلفی دارند.

بند اول با موضوع پرندگان

پرندگان ،جانورانی اند که پرواز می کنند ……… .و کوچکترین
پرنده جهان است.
ٔ

بند دوم با موضوع خزندگان

خزندگان هم موجودات عجیب اند ……… مارمولک خانگی است
كه تنها  18میلی متر طول دارد.

بند سوم با موضوع آبزیان

آبزیان به جای زندگی در خشکی در آب زندگی می کنند .ماهی ها یکی
از انواع آبزیان اند.

بندچهارم باموضوع دوزیستان

دوزیستان به جانورانی گفته می ……… ،نفس می کشند.

بند نتیجه

این گونهگونی و شگفتی خلقت جانوران ……… ،حکمتهای زیادی
دارد.

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

درستنویسی

هدف از این بخش شناخت کلمات پرسشی و کسب مهارت در به کارگیری صحیح
کلمات پرسشی در نوشته است.
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درباره کسی یا چیزی یا کاری سؤال
جملۀ پرسشی ــ کلمۀ پرسشی :به جمله ای که
ٔ
جمله پرسشی جمله ای است که در آن پرسشی باشد.
جمله پرسشی میگوییم .پس ٔ
میکندٔ ،
کلمه پرسشی در اول جمله قرار میگیرد .بعضی وقت ها در
جمله پرسشی ،بیشتر وقت ها ٔ
در ٔ
کلمه پرسشی استفاده نمیشود و ما باید از آهنگ جمله بفهمیم که
جمله پرسشی از ٔ
ساختن ٔ
گوینده از ما سؤال میکند یا خبری می دهد .مانند:
ــ انشاتو نوشتی؟
ــ فردا به کتابخانه میروی؟
ــ کارهایت را تمام کردی؟
ــ درسهایت را خوب خوانده ای؟
جمله پرسشی میسازیم.
کلمۀ پرسشی :کلمات پرسشی کلماتی اند که با آنها ٔ
کجا؟ کی؟ چگونه؟ چرا؟ کدام؟چند؟
کلمه پرسشی آیا در زبان فارسی در ّاول جمله نوشته میشود.
کلمۀ پرسشی «آیا»ٔ :
کلمه پرسشی پشت سر هم روا نیست.
کاربرد دو ٔ
مانند :آیا چگونه میشود که انسانی محبت را فراموش کند؟

فعالیت نگارشی دو

در این بخش هدف تولید نوشتاری است .دانشآموزان با استفاده از روش طبقه بندی
درباره آن مینویسند.
موضوع ،به دلخواه موضوعی را انتخاب میکنند و انشایی
ٔ

فعالیت نگارشی سه

بخش اول :هدف از بخش سوم فعالیتهای نگارشی ،داوری ،نقد و تحلیل نوشتههای
دیگر دانشآموزان است که در این جلسه به شکل کار گروهی انجام میشود .پیش از انجام این
درباره معیارهای سنجش پیدا کرده باشند.
فعالیت دانشآموزان باید شناخت دقیقی
ٔ
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جلسۀ سوم
1ــ حکایتنگاری
2ــ بخش دوم فعالیت نگارشی سه

حکایت نگاری :یکی از اهداف این بخش ،تقویت توانایی نوشتن دانشآموزان از راه
حکایتخوانی است .برای این کار ،حکایتهایی را که تناسب محتوایی داشتند ،برگزیدهایم.
مهم این
پیکره اصلی ،از گامهای ّ
بازخوانی و گسترش معانی و مفاهیم موجود درحکایت با حفظ ٔ
تمرین است .حکایتها در این بخش ،به واقع ،بهانههایی برای تمرین و دست ورزی در نوشتن
و ساده نوشتن است .برخی از اهداف آموزشی مورد نظر ،در پی ،میآید:
تأمل در متنها
ــ خوانش متن ،پرورش د ّقت در خواندههاّ ،
ــ تقویت سواد ادراکی ،کسب توانایی در سادهنویسی
ــ توانایی گسترش متون از راه سادهنویسی
دانشآموزان برای اولین بار در این کتاب با حکایت نگاری آشنا میشوند.

«اصول بازنویسی» از زبان مهدی آذر یزدی

وقتی در سالهای  1330جریان ادبیات کودک بنا به دلیل تالش عالقهمندان سرعت
بیشتری گرفت ،این حوزه به شدت با کمبود خواندنی برای کودک رو به رو بود .مهدی
آذریزدی با اشاره به بازنویسی «قصههای کلیله و دمنه» منتشر شده در سال  ،1336مینویسد:
زمینه
«آن روزها که کار گردآوری قصههای ایرانی را به زبان امروز برای بچهها شروع کردم ،در ٔ
خواندنیهای کودکان کتاب کم بود و بهتدریج فراوان شد».
دهه  1330بازنویسیهای گوناگون از منابع کهن برای کودکان و نوجوانان نوشته
در ٔ
شد .بخش ادبیات مکتوب نام تالش گرانی چون مهدی آذر یزدی ،احسان یارشاطر ،زهرا کیا
را به یاد سپرده است .آثار این نویسندگان اغلب الگوی بازنویسیهای آیندگان شد .همچنین
مقدمـه این بـازنویسها به شیوههای مختلف بازنـویسی ،میتوان پـی بـرد
با بـررسی متـن و
ٔ
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که نمونه ای از مهدی آذریزدی چنین است« :اصل کتاب کلیله و دمنه دارای صد حکایت
است که بعضی از آنها برای زمانهای قدیم خوب بوده و به کار زندگی امروز نمیخورد؛ ولی
بعضی دیگر از قصههایش همیشه خوب است و از آنها میتوان چیزهای خوبی یاد گرفت.
این بیست و پنج قصه ای که در کتاب حاضر دیده میشود ،همان قصه های خوب کتاب
همه بچهها بتوانند
کلیله و دمنه است که من سعی کرده ام آنها را با انشای ساده تر بنویسم .تا ٔ
نتیجه خوب قصهها را به خاطر بسپارند».
خودشان بخوانند و در حالی که تفریح میکنندٔ ،
بخش دوم :هدف از فعالیت نگارشی سوم ،داوری ،نقد و تحلیل نوشتههاست که در
این جلسه به شکل فردی انجام میشود.

نکاتی دربارۀ ارزشیابی

حیطه ساختار و محتوا شکل میگیرد.
ارزیابی یک اثر در دو
ٔ
الف) ساختار :ساختار نوشته بر اساس معیارهای زیر ارزیابی می شود:

معیارهای ارزیابی:

طبقه بندی موضوع نوشته
رعایت طبقه بندی ذهن و نوشته
نوشتن بند مقدمه
نوشتن بندهای بدنه
نوشتن بند نتیجه
پاکیزهنویسی
رعایت عالئم نگارشی
ب) محتوا :ب خش محتوا با توجه به عناصر زبانی و پیام و مفهوم متن ارزیابی
می شود.
دامنه واژگان ،پیام و
در بررسی عناصر زبانی به مواردی از قبیل :کاربرد واژگانٔ ،
مفهوم متن و… توجه میشود.
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نویسنده باید بدا ند

هچ می خواهد بگوید و هچ می خواهد بنویسد.

پس باید بتواند آن را فقط رد یک یا دو خط ساده بنویسد اتبتواند ربای
آن شا خ و ربگ بسازد.
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اهـداف درس
آشنایی با مهارت کوچکتر کردن موضوع
تقویت مهارت شناخت ریز موضوعها در متن
تقویت عالقه و نگرش مثبت به نوشتن موضوع با توجه
به ریز موضوعها
آشنایی با نمونه ای از کوچک کردن موضوع
تقویت و ایج اد نگرش مثبت به ارزشیابی آثار سایر
دانشآموزان با توجه به معیارهای ارزشیابی
آشنایی با نکات ویرایشی (عدم مطابقت جنسیت موصوف
و صفت در زبان فارسی)

آموزش محتوا
جلسۀ اول
1ــ تدریس درس
2ــ فعالیت نگارشی یک
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تدریس درس

نحوه شناخت و درک عناصر اصلی و فرعی و راههای خرد کردن یک
در درس دوم ٔ
موضوع کلی به موضوعات ریزتر آموزش داده شده است و در درس سوم انتخاب یکی از
ریز موضوعات و پرداختن به آن به عنوان موضوع اصلی مطرح شده است.در این درس
مراحل تدریس به روشنی و گام به گام آمده است؛ در عین حال میتوان برای تدریس این
درس از روش بحث گروهی بهره جست .از دیگر روش های تدریس این درس می توان به
موارد زیر اشاره کرد:
پرسش و پاسخ
بارش فکری
تدریس اعضای گروه
بحث گروهی

روش بحث گروهی

درباره موضوعی خاص که
روش بحث گروهی ،گفت و گویی است سنجیده و منظم
ٔ
به دانشآموزان فرصت میدهد تا نظرها ،عقاید و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند
و اندیشههای خود را با دالیل مستند بیان کنند .در این روش ،آنان بیش از استفاده از کتاب
یا معلم ،خود به دنبال یافتن نتایج ،اصول و راه حل ها هستند.
مراحل اجرای روش بحث گروهی:
انتخاب موضوع :در این مرحله ابتدا توسط معلم یک موضوع کلی برای نوشتن
انتخاب میشود (بهتر است موضوعی انتخاب شود که قابلیت تقسیم به قسمتهای کوچک تر
را داشته باشد) .سپس با همفکری دانشآموزان ،موضوع به موضوعات کوچک تری تقسیم
میشود .هر یک از خرده موضوع ها خود به عنوان یک موضوع انشا روی تابلوی کالس
نوشته میشود .معلم باید موضوعات و عناوین و ارتباط آنها با موضوع اصلی را در قالب
کلمات و جمالت صریح و روشن بیان کند .همچنین اصول و مقرراتی را که دانشآموزان
باید رعایت کنند ،به آنان گوشزد میکند به عنوان مثال :در جریان بحث گروهی ،دانشآموزان
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باید کامال ً به صحبت های دیگران گوش کنند؛ وسط حرف دیگران نپرند ،با یکدیگر صحبت
نکنند؛ انتظار نداشته باشند نظر آنها حتماً پذیرفته شود و … .
فراهم کردن زمینه های مشترک :به تعداد خرده موضوع ها ،گروه هایی تشکیل
می شود .بهتر است در صورت امکان دانش آموزان بر اساس عالقه مندی خود در گروه ها
قرار گیرند تا بتوانند در بحث ها حضور فعال تری داشته باشند.
بیان هدف بحث :در این مرحله معلم تالش میکند هدف بحث را برای دانشآموزان
تشریح کند و فعالیت گروهها بر اساس هدف ارائه شده ،تنظیم شود .با نوشتن هدف (خردهموضوعها
که اکنون به عنوان موضوع بحث هر گروه تلقی میشوند) گروهها از مسیر اصلی انحراف پیدا
نمیکنند؛ جریان بحث تسهیل مییابد؛ انرژی گروه هدر نمیرود و بحثها سامان یافتهتر ادامه
مییابد.
تعیین نحوۀ چینش شبکه های ارتباطی :ترتیب قرار گرفتن و نشستن فراگیران،
در نوع ارتباط مؤثر است .بهتر است در بحث گروهی هر یک از افراد گروه وظیفه ای را
برعهده بگیرد؛ به عنوان مثال :در یک گروه یک نفر جلسه را هدایت کند (رهبر گروه)؛ یک
نفر نظرات را ثبت کند (منشی گروه) و … .
هدایت و کنترل جریان بحث :در جریان بحث ،معلم تنها نقش شنونده را دارد .در
پایان معلم کم کم وارد بحث گروه ها می شود و به سؤاالت احتمالی آنان پاسخ می دهد و اگر
الزم شود با طرح سؤالی به هدایت بحث کمک می کند و اگر بحث گروهی از مسیر اصلی
خود خارج شده باشد ،آن را کنترل می کند و به مسیر اصلی باز می گرداند .پس از انجام
نتیجه بحث خود را به صورت
بحث پیرامون موضوع مشخص شده ،هر یک از گروه ها ٔ
انشایی در کالس ارائه می دهند یا به صورت انشا می نویسند .سپس هر یک از گروه ها
انشای خود را در گروه می خواند.
نمونه ای از تبدیل موضوع به ریز موضوع ها :موضوع :پدربزرگ
ریز موضوع ها :دستان پدربزرگ  /عصای پدربزرگ /ساعت شماته دار پدربزرگ/
خانه پدربزرگ
ٔ
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خانۀ پدربزرگ

خانه ها هم مثل انسان ها می توانند روح داشته باشند .بعضی از خانه ها تنگ و
خانه
دلگیرند و برخی مهربان و دل باز .بعضی عبوس و بدخلق اند و برخی از آنها مانند ٔ
خانه امیدند.
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها ٔ
خانه پدر بزرگ من قدیمی بود و بزرگ؛ ته یک کوچه باغ .صبح ها بوی نسترن
ٔ
لبه دیوار خانه به کوچه سرک کشیده بود ،فضای خانه
و عطر یاس امین الدوله که از ٔ
را عطرآگین می کرد.
خانه دو طبقه بود و نمای آن با آجرهای قزاقی پوشانده شده بود.از چند پله که
باال می رفتی ،به بهار خواب یا به قول پدربزرگ مهتابی می رسیدی .اتاق های نشیمن در
طبقه اول قرار داشت؛ تو در تو و مملو از اثاثیه .کمدهای چوبی ،قالی های دست بافت،
ٔ
الله های قرمز روی تاقچه و. ...
طبقه
پشت اتاق ها صندوق خانه بود .تاریک و پررمز و راز .راه پله ها ما را به ٔ
دوم می رساند که مهمان خانه بود و با پرده های تور و پشت پرده ای های ململ دست دوز
مادربزرگ آراسته شده بود.
حیاط دل باز بود و وسیع و درست در وسط آن ،حوض بزرگ فیروزه ای رنگی
کودکانه ما را دو چندان می کرد .شب های تابستان پر از میوه های
قرار داشت که شادی
ٔ
رنگارنگ می شد .انعکاس نور در حوض ،خانه را نورافشان می کرد و ظهرهای تابستان
محلی بود برای بازی و شیطنتهای کودکانه مان و بوی اسپند بود که مادربزرگ بر آتش
می ریخت برای ما و به زیبایی تک تک مان را صدا میزد :گالبتون ،شاخه نبات ،مغز
بادام و … و با صدایی گرم می خواند« :اسپند و اسپند دانه ،اسپند صد و سی دانه …»
آشپزخانه ته حیاط بود .بوی خوش زعفران و ادویه با عطر ریحان درمی آمیخت
و همه را به آن سوی حیاط می کشاند و سرانجام سفره ای رنگین در اتاق پنج دری
گسترده می شد.
خانۀ پدربزرگها و مادربزرگها همیشه خانۀ امید و همدلی است( .سجودی)
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فعالیت نگارشی یک

هدف از این سؤال توانایی تشخیص موضوعهای کوچک تر هر بند است.
جلسۀ دوم
1ــ درستنویسی
2ــ فعالیت نگارشی دو
3ــ بخش اول فعالیت نگارشی سه

درستنویسی

هدف از این بخش آشنایی با شکل های گوناگون عدم مطابقت موصوف و صفت
بـه زبـانـی ساده و در حد دانشآموزان است .در این بخش برای آگاهی بیشتر همکاران به
همه این موارد به هیچ وجه برای دانشآموزان ضروری
چند نمونه اشاره میشود (آشنایی با ٔ
نیست).

عدم مطابقت موصوف و صفت

هر چند در زبان عربی ،صفت از موصوف خودش پیروی میکند؛ اما این قاعده در
مدیره محترمه» بنویسیم «خانم مدیر
زبان فارسی کاربرد ندارد؛ پس بهتر است به جای «خانم ٔ
محترم».
مؤنث آوردن کلمات در فارسی روا نیست ،ولی گاهی کار از مؤنث کردن صفات نیز
استفاده نابه جا از تای تأنیث ،مؤنث بسیاری از کلمات نیز
میگذرد و نه فقط صفات بلکه با
ٔ
ساخته میشود و درکنار نوع مذکر آنها به کار برده میشود؛ مانند:
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کاربرد مناسب

نامناسب

جد

جده

حاجی

حاجیه

زوج

زوجه

شاعر

شاعره

والد

والده

یکی از رایج ترین اشتباهات در زبان فارسی استفاده از صفت مربوط به جنسیت
است که در عربی صفت مؤنث است و فقط برای موصوف مؤنث به کار میرود .گاهی
برخالف دستور زبان فارسی هر صفتی برای هر موصوفی به کار برده میشود.

فعالیت نگارشی دو

در این بخش هدف تولید نوشتاری است .دانشآموزان یکی از موضوعات کلی را
انتخاب میکنند و با توجه به آن ،موضوعات کوچک تری را انتخاب و انشای خود را با توجه
به ساختار مطرح شده در درس تولید میکنند.

فعالیت نگارشی سه

بخش اول :هدف از بخش سوم فعالیتهای نگارشی ،داوری،نقد و تحلیل نوشتههاست
که در این جلسه به شکل کار گروهی انجام میشود .بدیهی است معیارهای ارزیابی هر درس
نسبت به درسهای قبل خود یک گام فراتر رفته است و قضاوتها در جهت آموزههای درس
با توجه به معیارهای جدید انجام میشود.
در نوشتن نقد عالوه بر رعایت معیارهای ارزیابی مطرح شده در درس ،دانشآموزان
نوشته دوستان خود را با عدل و انصاف بررسی
باید به اصول اخالقی نیز توجه داشته باشند و
ٔ
کنند.
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جلسۀ سوم
1ــ َم َثلنویسی
2ــ بخش دوم فعالیت نگارشی سه

َمثَلنویسی:

تأم ّلی در َمثَل
َمثَل،سخن کوتاه ،مشهور و زبانزد است که به جای شرح و توضیح اضافی مینشیند.

«م َتل» را میتوان به جای آن به کار بست.
واژه «مثل» عربی است و ٔ
ٔ
کلمه فارسی «داستان» و َ
«ضرب المثل» ترکیب عربی است به معنای مثل زدن ،در متون کهن مانند شاهنامه « داستان
زدن» به کار رفته است.
مثل ،گاهی کوتاه است و در دو یا سه کلمه ،خالصه میشود؛ مانند (فیل و فنجان)
که میفهماند دو چیز از جهت کوچکی و بزرگی با هم تناسب ندارند .این مثل در اصل
دارای  5کلمه بوده (آب دادن فیل با فنجان) ،معموال ً با همان دو کلمه به کار میرود.
مثل ،گاهی بلند است مانند «آفتابه و لولهنگ هر دو یک کار را میکنند .ولی
ارزش آنها وقت گرو گذاشتن معلوم میشود»؛ چون لولهنگ از سفال ساخته شده ،ارزشش
از آفتابه ای که از مس است ،کمتر است.
مثل گاه یک عبارت ساده است و گاه یک مصراع یا یک بیت شعر است:
شتر در خواب بیند پنبه دانه         گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه
بعضی از مثل ها حاصل پندهای دانایان یا پیشوایان مذهبی یا تجربههای زندگی مردم
است .این گونه مثلها را حکمت مینامند.
بعضی از مثل ها گفتار اشخاص نامدار تاریخی یا عادی است که به حسب کاربرد
به جا و مناسب ،مشهور شده است.
نتیجه داستانی است؛ خواه حقیقی یا افسانه ای.
بسیاری از مثلها ٔ
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بعضی از مثل ها از یک قطعه شعر معروف گرفته شده است مانند« ،از ماست که بر
ماست» ،که برگرفته از شعر معروف ناصر خسرو است.
توجه :درست به کار بردن مثل هم یک مهارت است .اگر در جای نامناسب گفته
ّ
شود یا با موضوعی که در میان است ،مطابق نباشد؛ ممکن است صورت «متلک» به خود
گیرد.
(آذریزدی ،1346 ،قصههای تازه از کتاب های کهن)

هدف ما از آوردن مثل ،در کتاب ،این است که از ظرفیت محتوایی و خوش نشینی
مثل ها بر ذهـن و زبـان ،برای تقـویت نوشتن بهره بگیریـم .مثل ها اگر چه به ظاهر کـوتـاه و
گستره معنایی بسیار پرمایه و فربه اند و ذهن و زبان را سیراب و مایه ور
کوچک اند؛ اما از دید
ٔ
میسازند.
در مثلنویسی ،میدان ذهن برای خلق معنا و خوانشهای تازه باز است و
دانش آموزان میتوانند به فراخور تواناییهای ادراکی خود دست به بازآفرینی
بزنند و با بهانه قراردادن مثلها به شاخ و برگ سخن بیفزایند.
بازآفرینی درفرهنگ معین به معنای «دوباره آفریدن چیزی» آورده شده
است.
آثار باز آفرینی شده به آثاری میگویند که با الهام از متون کهن ،دوباره از
سوی نویسندهای دیگر باز تولید و خلق میشود .در باز آفرینی میتوان با افزودن شاخ و
برگ به اصل موضوع در محتوا و مفهوم دخل و تصرف کرد و اثری جدید خلق کرد که با
اثر اولیه متفاوت باشد.
یکی از تأثیرات مهم و اساسی بازنویسی ،جلوگیری از انقطاع فرهنگی نسلهاست که
میتواند پل رابطی باشد بین فرهنگ کهن و فرهنگ امروز یک ملت.
فرق بازنویسی با باز آفرینی:
بازنویسی مثل تعمیرات جزئی یک ساختمان و تغییر نمای ظاهری آن است .نوعی
دوبارهنویسی به قصد ساده سازی و امروزی کردن زبان آن متن است .در بازنویسی از تخیل
و خالقیت استفاده نمیشود؛ بلکه وفاداری به اصل نوشته مهم است؛ اما باز آفرینی ،تغییرات
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نقشه ساختمان و کیفیت چار چوب
نقشه یک ساختمان است که چه بسا ٔ
کلی در پیکره و طرح و ٔ
عرصه خالقیت و میدان تخیل است که باعث خلق اثر
اولیه اثر به هم میخورد .بازآفرینی
ٔ
تازهای میشود .در با ز نویسی ،مضمون متن قدیم حفظ میشود؛ تغییرات در جابه جایی
حوادث و الفاظ و ترکیبها انجام میگیرد .اصول زبان فارسی حفظ و از شکستهنویسی
پرهیز میشود.
در حکایت نگاری ،گسترش به قصد بازنویسی انجام میشود؛ ولی در مثلنویسی،
گسترش نوشته با هدف بازآفرینی و رسیدن به تولید جدید صورت میگیرد .به بیان دیگر،
از نظر سطح دشواری و از منظر ارزش گذاری ،مثلنویسی ارزش بیشتری دارد؛ چون با
آفرینش و خالقیت همراه است؛ اما حکایت نگاری بیشتر بر تقلید و حفظ همان چارچوب
اصلی استوار است.
بخش دوم :هدف از فعالیت نگارشی سوم،داوری،نقد و تحلیل نوشتههاست که در
این جلسه به شکل فردی انجام میشود.

نکاتی پیرامون بررسی و نقد

ارزشیابی و نقد دیگران تواناییهای ارزشمندی را در دانشآموزان ایجاد میکند؛ به
شرط آن که هدف اصلی از نقد و شرایط نقد برای آنان روشن شده باشد.موارد زیر نکاتی
است که در شفاف سازی این مسئله کارگشاست.
به جای آراستن عیوب و ِ
کتمان زشتیها و پردهپوشی بر نارساییها ،باید آنها را گفت
و شنید و در برطرف ساختنش کوشید.
نقد از همین جاست که قیمت و قداست مییابد و برای بعضیها یادآوری ،یک وظیفه
میشود و برای بعضی توجه به نقدها یک فضیلت اخالقی به حساب می آید.
مایه کمالاندیـشى است ،نقدپذیرى نیز موجب رشد و کمال است.
وقتى نقدٔ ،
نشانه نوعى غرور و تکبر است.
همچنین نقدناپذیرىٔ ،
انتقاد درست آن است که ضمن تأکید بر نقاط قوت ،به نقاط ضعف اثر
نیز اشاره کند.
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نکاتی دربارۀ ارزشیابی

حیطه ساختار و محتوا شکل میگیرد.
ارزیابی یک اثر در دو
ٔ
الف) ساختار :ساختار نوشته بر اساس معیارهای زیر ارزیابی می شود:

معیارهای ارزیابی:

موضوع نوشته
کوچک کردن
ِ
رعایت طبقه بندی ذهن و نوشته (نوشتن بند مقدمه،نوشتن بندهای بدنه و بند نتیجه)
پاکیزهنویسی
رعایت عالئم نگارشی
درست نویسی
ب) محتوا :بـخش محـتوا با توجه به عناصر زبـانـی و پیام و مفـهوم متن ارزیـابی
می شود.
در بررسی عناصر زبانی به مواردی از قبیل :کاربرد واژگان ،دامنه واژگان ،پیام و
مفهوم متن و… توجه می شود.
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سخ
می گویند :نوشتن تی اهیی دارد
اما ،ما

ن
ه
�ی چ�گاه از ر ج واقعی خالص نخواهیم شد؛ زریا
ن
آ«� گاهی خاست گاه ر ج است».
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اهـداف درس
بند

جمله موضوع ،جمله های تکمیلی در یک
شناخت موضوعٔ ،

آشنایی با ساختار یک بند
شناخت جملههای تقویت کننده
جمله موضوع و جملههای
ایجاد توانایی تولید بندهایی با رعایت ٔ
کاملکننده
نحوه صحیح کاربرد کلمات پرسشی
شناخت ٔ
تقویت سواد دیداری
تقویت عالقه و نگرش مثبت به درک تصویر

آموزش محتوا
اول
جلسۀ ّ

1ــ تدریس درس
2ــ فعالیت نگارشی یک
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تدریس درس

جمله موضوع
مفهوم کلیدی این درس آشنایی با ساختار یک بند؛ شناخت موضوعٔ ،
و جملههای تکمیلی و تقویت کننده در یک بند است .در توضیح جملههای تقویت کننده
می توان گفت:
جمله موضوع ،جملههای دیگری نیز وجود دارد که به طریقی ایده های
در یک بند به جز ٔ
درباره موضوع و در
همه این جمالت باید
جمله موضوع را تأیید و تقویت میکندٔ .
موجود در ٔ
ٔ
واقع مرتبط با جمله موضوع باشد.
کننده قبلی اند.در صورتی
گاهی بعضی از جمالت به طور مستقیم
درباره جمله تقویت ٔ
ٔ
ایده
ایده اصلی در ٔ
جمله موضوع آمده باشد و تمام جمالت تقویت کننده در فهماندن ٔ
که ٔ
اصلی به خواننده کمک کرده باشند ،میتوان گفت که بند منسجم است.
برای آموزش محتوای این درس ،روشهای زیر ،مناسب است:
روش پرسش و پاسخ
روش بارش فکری
شیوه نیلوفر آبی
ٔ

شرح شیوۀ نیلوفر آبی

شکوفه نیلوفر آبی طراحی شده است و در آن روند
این روش با الهام از شکل
ٔ
شکل گیری ایده های جدید در اطراف اندیشههای هسته ای است و گسترش اندیشهها از
هسته مرکزی خوشه
هسته به سوی حاشیه پیش می رود .گلبرگهای نیلوفرآبی به دور یک ٔ
میزنند و از آن نقطه گسترش مییابند .طراح روش نیلوفر آبی «،ژیاسوآماتسومورا» است.
ــ در این روش ابتدا مسئله یا موضوع اصلی در مرکز نمودار «شکوفه نیلوفر آبی» نوشته
ایده اصلی همان موضوع انشا است.
میشود در اینجا منظور از موضوع و یا ٔ
موضوع
اصلی
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شکوفه نیلوفرآبی
هسته
ــ در ادامه دانشآموزان ایدههای خود را
ٔ
درباره موضوع که در ٔ
ٔ
قرار گرفته است ،در گلبرگهای اطراف مینویسند (موضوع بند ّاول تا پنجم).
جملۀ موضوع

جملۀ موضوع

تکمیلی

جملۀ موضوع

موضوع بند
اول
ّ

جمله های

موضوع بند
پنجم

جملۀ موضوع

موضوع بند
چهارم

تکمیلی

جمله های

موضوع بند
دوم

جمله های
تکمیلی

موضوع
جمله های

موضوع بند
سوم

تکمیلی

جملۀ

جمله های

موضوع

تکمیلی

ارائه ایدههای جدیدتر باشد.
ــ هر یک از ایدههای چندگانه میتواند مرکزی جدید برای ٔ
ــ هر چقدر این روند بیشتر تکرار شود و در واقع ایدههای جدید را از دل ایدههای
گذشته استخراج کنیم ،امکان دست یافتن به ایدههای کارآمدتر افزایش مییابد و در نهایت
درباره آنها بحث
نیز ایدههایی که خالقانه و کارآمد تشخیص داده شوند ،ارزیابی میشوند و
ٔ
می شود.
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فعالیت نگارشی یک
است.

جمله موضوع و جملههای کامل کننده است.
هدف از این سؤال توانایی تشخیص ٔ
جملۀ موضوع:سخن گفتن در برابر جمع ،برای خیلیها با هیجان و هراس ،همراه

ریشه این هیجان و هراس ،در دوران کودکی این افراد ،نهفته
جملههای کامل کنندهٔ :
است .این هیجان و هراس ،با آنها به دنیا نیامده است .این گونه ،یادگرفته اند یا از دیگران
به آنها منتقل شده است .روان شناسان میگویند« :تمام مشکالت در بزرگسالی ،به دوران
کودکی برمیگردد» .اگر این سخن روان شناسان درست باشد ،پس هیجان و هراس ،از سخن
گفتن در برابر جمع هم ،به تربیت و آموزش دوران کودکی ما بر میگردد.
جلسۀ دوم
1ــ درستنویسی
2ــ فعالیت نگارشی دو
اول فعالیت نگارشی سه
3ــ بخش ّ

درستنویسی

زبان عربی بیش از هر زبانی بر زبان فارسی تأثیر گذاشتهاست و بسیاری از واژگان و
تعابیر عربی در فارسی به کار میروند .به کار بردن قواعد و عالمتهای عربی برای کلمههای
فارسی درست نیست.
در زبان عربی عالمت «یّت» برای ساختن مصدر قراردادی از اسم یا صفت یا ضمیر به کار
برده میشود ،مانند هویت و انسانیت .این کلمات در زبان عربی کاربرد دارند و درست اند؛
ولی به کار بردن این عالمت با کلمههای فارسی نارواست .بهتر است به جای «یّت» در پایان
این واژهها ،از «ی» مصدری بهره ببریم؛ مانند :خوبی به جای خوبیت.
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کاربرد معیار

نمونههای غیر معیار
خوبیت ندارد...

کار خوبی نیست...

دوئیت آنان باعث شکستشان شد.

دوگانگی آنان باعث شکستشان شد.

انقالب به رهبریت امام خمینی پیروز شد .انقالب به رهبری امام خمینی پیروز شد.

فعالیت نگارشی دو

نوشته خود را با توجه به
در این بخش هدف تولید نوشتاری است .دانشآموزان
ٔ
جمله موضوع و جملههای کامل کننده تولید میکنند.
ٔ
زیانهای بیسوادی
بیسوادی یکی از مشکالت اجتماعی است که معموال ً با فقر ،بیکاری و مشکل بهداشتی
همراه میشود.بیسوادی موجب کاهش توانایی فرد در زندگی شخصی میشود .این مسئله
یک مشکل کامال ً شخصی است؛ ّاما در واقع بر کل جامعه تأثیر میگذارد و تواناییهای جامعه
را محدود میکند.
جملۀ موضوع :بیسوادی یکی از مشکالت اجتماعی است که معموال ً با فقر ،بیکاری
و مشکل بهداشتی همراه میشود.
جملههای کاملکننده :بیسوادی یکی از مشکالت اجتماعی است که معموال ً با فقر،
بیکاری و مشکل بهداشتی همراه میشود.بی سوادی موجب کاهش توانایی فرد در
زندگی شخصی میشود .این مسئله یک مشکل کامال ً شخصی است؛ اما در واقع بر
کل جامعه تأثیر میگذارد و تواناییهای جامعه را محدود میکند.
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فعالیت نگارشی سه

اول :هدف از بخش سوم فعالیتهای نگارشی ،داوری ،نقد و تحلیل نوشتههاست
بخش ّ
که در این جلسه به شکل کار گروهی انجام میشود.

جلسۀ سوم
1ــ تصویرنویسی
2ــ بخش دوم فعالیت نگارشی سه

تصویرنویسی

هدف از این بخش ،افزایش قدرت شناخت پدیدهها و آشنایی با شباهتها و تفاوت های
جزئی میان آنهاست تا درک روابط بین اجزا و عناصر تصویر و همچنین ارتباط کل تصویر با
خلقیت و توانایی تولید
اجزای آن آسان شود .این د ّقت و ریزنگری در عین حال ،همراه با ّ
واژگان متناسب با موضوع و فضای تصویری است.
افزایش توانایی بیان استنباط شخصی بدون محدودیت و در زیر چتری از معیارهای
از پیش آموخته و همچنین باال بردن اعتماد به نفس دانشآموزان در بیان و ابراز نظرات
توجه داشته
شخصی خود پیرامون یک اثر،
ٔ
مسئله دیگری است که در این تمرین باید بدان ّ
باشیم.
انشای توصیفی یا وصفی :سادهترین نوع انشا ،انشای توصیفی است .در اینجا
نتیجه مشاهدات در قالب نوشته
خواست ما از انشای توصیفی ،تبدیل دیدهها و گزارش ٔ
است .دانشآموز به توصیف چیزهایی که در اطراف خود میبیند ،م ی پردازد.
همه جوانب موضوع پرداخته شود .برای توصیف
در این نوع توصیف باید به ٔ
خوب ،دانشآموزان باید چشم بینا و گوش شنوا داشته باشند و آنچه را مشاهده
میکنند .به دقت به ذهن بسپارند و یادداشت کنند و مراقب باشند که چیزی از قلم
نیفتد .به گونه ای بنویسند که خواننده ،موضوع وصف شده را آن گونه که هست در
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مجسم کند و خویشتن را مقابل آن ببیند .در تمرین تصویرنویسی ،هرچه
مقابل چشمان خودّ ،
دانش آموزان توصیف دقیق تر و ملموس تری داشته باشند ،دوستانشان بهتر میتوانند موضوع
انشای آنها را تشخیص دهند.
بخش دوم :هدف از فعالیت نگارشی سوم ،داوری،نقد و تحلیل نوشتههاست که در
هر درس سنجههایی بر آن افزوده میشود .توجه به نداشتن غلط امالیی از معیارهای مهمی
است که در این بخش باید به آن توجه شود (اهمیت ارتباط افقی بین درسهای امال و انشا).

نکاتی دربارۀ ارزشیابی

حیطه ساختار و محتوا شکل میگیرد.
ارزیابی یک اثر در دو
ٔ
الف) ساختار :ساختار نوشته بر اساس معیارهای زیر ارزیابی میشود:

معیارهای ارزیابی:

داشتن چند بند
داشتن چند جمله در هر بند
جمله موضوع در هر بند
داشتن ٔ
جمله تکمیل کننده در هر بند
داشتن چند ٔ
جمله موضوع و جملههای تکمیل کننده
ارتباط و نظم بین ٔ
پاکیزهنویسی
رعایت عالئم نگارشی
رعایت نکات درستنویسی
نداشتن غلط امالیی
ب) محتوا:بخش محتوا با توجه به عناصر زبانی و پیام و مفهوم متن ارزیابی
میشود.
دامنه واژگان ،پیام و مفهوم
در بررسی عناصر زبانی مواردی از قبیل :کاربرد واژگانٔ ،
متن و  ...مورد توجه قرار میگیرد.
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