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معلّم ،کلمة«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 یکدیگر ،آن را به بخشها و اجزاي كوچكتر تقسيم يا طبقهبندي كنيم».
سپس گروههاي دانشآموزان ،سرگرم گفت وگو شدند.
چند دقیقه بعد معلّم ،حاصل کا ِر گروهها را به این صورت ،روی تخته نوشت:
گروه يكم :بهداشت ،نظم و انضباط مدرسه.
گروه دوم :ساختمان،كالسها ،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 گروهها را نوشت،
گفت :دوستان خوب من ،اگر بخواهيم يكباره وزنهاي بزرگ
را برداريم ،به آساني نميتوانيم اين كار را انجام دهيم و شايد
نيروي زيادي از دست بدهيم و كاري صورت نگيرد .در اين گونه
موقعيتها ،ا ّولين گام اين است كه آن وزنة بزرگ را به پاره هاي
كوچكتري قسمت كنيم تا با ِر ما سبكتر شود.
یکی از نقشههای نوشتن و طبقهبندي ذهنی ،این است که
يك موضوع کلّی را به موضوعهاي خُ ردتري تقسيم کنیم؛ یعنی
آن را كوچك و محدود سازیم تا طبقه بندي و نوشتن ،آسانتر
صورت پذيرد؛ مث ً
ال اگر قرار باشد ،دربارة «مدرسه» که یک موضوع
بسيار کلّی است ،انشایی بنویسیم ،نخست ،موضوع «مدرسه» را به
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ريزموضوعها تقسيم و طبقهبندي ميكنيم؛ اين كار به نظم فكري ما ياريميرساند.
در نتيجه كار نوشتن براي ما ساده ميشود.
 در نمودار زیر ،ساختمان يك نوشته با موضوع كلّي و موضوعهاي كوچك
شده ،ديده ميشود:
موضوع کلی  :مدرسه
بند مقدمه (زمینه سازی)

بندهای بدنه (متن نوشته)

بند ا ّول با موضوع محدودتر :ساختمان و معماري مدرسه

بند دوم با موضوع محدودتر :امکانات و فضای مدرسه
بند سوم با موضوع محدودتر :کیفیت آموزشی مدرسه

بند نتيجه (جمع بندی)
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توجه كنيد:
اكنون نوشتة زير را بخوانيد و به طبقه بندي اجزاي آنّ ،
موضوع
بند مقدمه
بندهای بدنه

1

با موضوع :
بهار

2

با موضوع :
تابستان

3

با موضوع :
پاییز

4

با موضوع :
زمستان

بند نتيجه
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 مدرسة سال
سال برای هر کس یک معنا دارد .سال برای من مثل یک روز درسی در
مدرسه است .یک روز درسی که چهار زنگ و چهار معلم دارد.
زنگ اول ،خانم بهار با چادری ُگل ُگلی و پیراهنی سبز و روسری قرمز
به کالس میآید .خانم بهار حرفهای تازهای می زند .روی تختة طبيعت،
نقاشی میکشد .به هر شاگردی که وارد کالس میشود ،گل تعارف میکند .با
گنجشکان آواز میخواند ،با درختان کف میزند .با رودخانه همراهی میکند.
کالس خانم بهار ،اصالً كالس خشکي نیست.
زنگ دوم ،آقای تابستان ،کالس را با لحنی گرم شروع میکند .او مرد بسيار
خونگرمیاست.زبانشیرینیداردوباهمهگرممیگیرد.آقایتابستان،موقعدرسدادن،
شوخیهای خوشمزهای میکند و ّبچهها را حسابی میخنداند .آقای تابستان خیلی هم
مهربان استّ .بچهها را در سایة خود پناه میدهد و میوه هايش را به آنها ،میبخشد.
مدتها زیر زبان ما میماند.
خالصه ،طعم درسهای آقای تابستان تا ّ
زنگ سوم ،زنگ شعر است .آقای پاییز که خودش شاعر است با کولهباری
از شعر و خاطره به کالس میآید .البته او یک ن ّقاش هم هست .خودش برای
شعرهایش ن ّقاشی می کشد .تمام رنگ هایی که او در ن ّقاشی هایش به کار میگیرد،
شاعرانه هستند .رنگ سرخ ،زرد ،قهوهای ،نارنجی ،طالیی و  . ...پاییز ،معلّمي خوب
و دوست داشتنی است.
زنگ آخر ،خانم زمستان به کالس میآید و جای آقای پاییز را میگیرد .تابلوی زرد
بچه ها
پاییز را پاک و با گچ سفید ،همه جا را سفيدپوش میکند .اگر چه ،زنگ آخر است و ّ
خستهاند و بعضي هم احساس خواب آلودگي دارند؛ ا ّما خانم زمستان آن قدر قشنگ
بچه ها خستگی و خواب را از یاد میبرند و با خانم زمستان،
درس میدهد که ّ
هم بازی میشوند .درس ها و مشقهای خانم زمستان سرد و سنگین است؛ اما
بچه ها را در سختي ها پرورش ميدهد.
نويد بخش بهاري سرسبز است و ّ
زنگ آخر که میخورد ،مدرسة سال ،در سكوتي نشاط انگيز به انتظار مي نشيند.
خانم بهار آرام آرام از راه ميرسد ،كالس را تحويل ميگيرد و همه چيز دوباره
شروع میشود ،اين مدرسه ،هيچ گاه تعطيلي ندارد.
مؤلّفان

نوشتة زیر را بخوانید و موضوع کلّی و ریز موضوعهای آن
را با رسم نمودار نشان دهید.
شگفتي دنياي جانوران
در دنیا عجایب و شگفتیهای زیادی وجود دارد .یکی از شگفتیهای
جهان خلقت ،جانوران هستند .جانوران ،گونه های مختلفی دارند.
پرندگان ،جانورانی هستند که پرواز می کنند .پر و بال برای پرندگان،
مهمترین عضو است .پرها اگرچه ظریفاند ،قوی نیز هستند .پر و با ِل پرندگان
كه 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 میدهند و عده ای نیز در آب ،شیرجه
می زنند .شتر مرغ ،بزرگترین پرنده است و نمی تواند پرواز کند و مرغ مگس خوار
به اندازة سر انگشت است و کوچکترین پرندۀ جهان است.
خزندگان هم موجودات عجيبي هستند .آنها به روی زمین میخزند .بدنشان
فلس دارد و معموالً تخم میگذارند .بزرگترین خزنده« ،کروکودیل» ،به طول هفت
متر و کوچکترین آنها ،مارمولک خانگی است كه تنها  18میلی متر طول دارد.
آبزیان ،به جای زندگی در خشکی ،در آب زندگی می کنند .آنها به جای
شُ ش ،آبشش دارند؛ به همین خاطر میتوانند در زیر آب نفس بکشند .ماهیها
یکی از انواع این آبزیان هستند.
دوزیستان ،جانورانی هستند که قادرند هم در آب و هم در خشکی زندگی
کنند .آنها در نوزادی ابتدا آبشش دارند؛ ا ّما به تدريج با رشدكردن ،صاحب یک
جفت شُ ش میشوند و در خشکی ،نفس می کشند.
این گونهگونی و شگفتي خلقت جانوران ،یکی از نشانههای قدرت خداوند
است و برای ما درس ها و حکمتهای زیادی دارد.
مؤلّفان
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با استفاده از روش طبقه بندي كردن موضوع ،متني با یکی از موضوع هاي
زیر بنويسيد.
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خانه

موضوع:

عینک

کالغ

نوشتههایي را كه در كالس ،خوانده شد؛ بر پاية سنجههاي زير ،بررسي و نقد كنید.
معيارهاي ارزيابي :

پیش نویسی
طبقه بندي كردن موضو ِع نوشته
 رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته (مق ّدمه ،بدنه و نتيجه)
پیراسته نویسی (رعایت نشانه های نگارشی ،نداشتن غلط امالیی ،توجه
به درست نویسی ،حاشیه گذاری)
شیوۀ خواندن

نتيجة بررسي و داوري :
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الف) من و حسن به کتابخانۀ عمومی شهر رفتیم و یک ساعت در آنجا مطالعه
کردیم .روز بعد ،من با معلّم و دانش آموزان ،به کتابخانۀ عمومی رفتم.
ب) من و حسن به کتابخانۀ عمومی شهر رفتم و یک ساعت در آنجا مطالعه
کردم .روز بعد ،من با معلم و دانش آموزان ،به کتابخانۀ عمومی رفتیم.
جملۀ الف درست است.
ـ برای « نهاد مفرد» ،فعل به صورت « مفرد» آید :من به مدرسه رفتم.
ـ برای « نهاد جمع» فعل به صورت «جمع» می آید (ما به مدرسه رفتیم)
ـ برای « نهاد مفردی که همراه شخص دیگری» باشد و بین آنها «و» بیاید ،فعل
به صورت «جمع» می آید :من و حسن به مدرسه رفتیم.
ـ برای « نهاد مفردی که همراه شخص دیگری باشد» و بین آنها «با» بیاید،
فعل با کلمۀ قبل از «با» هماهنگ است :من با حسن به مدرسه رفتم؛ ما با حسن به
مدرسه رفتیم؛من با دانش آموزان به مدرسه ،رفتم؛ دانش آموزان با من به مدرسه آمدند.
جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

پروانه ،در میان گل ها چرخیدند؟
............................................................................................................................................................

ملکه با زنبورهای عسل به سمت باغ گل ها ،پرواز کردند.
............................................................................................................................................................

دانش آموز و معلّم ،در کالس مهارت های نوشتاری ،می نوشت.
............................................................................................................................................................
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نوشتۀ زیر را بخوانید ،اصل ضرب المثل را با شکل
گسترش یافتۀ آن مقایسه کنید.
ضرب المثل :ی
� ،صدا ن�دارد»
«�ک دس ت
بازآفرینی َمثَل
صاحب خانه ،همرزمانش را برد توي يك اتاق و گفت« :شماها اينجا
راحت تريد».
يک نفر از آنها آواز می خواند و بقيه دست می زدند  .صاحب خانه ،هر
چند وقت يکبار ،به جم ِع آنها سر می زد و برايشان چای و شیريني می آورد.
مردی گوشه اتاق ،كنار حاج داوود نشسته بود و به در و ديوار نگاه می کرد.
صاحب خانه ،توی اتاق سرکشيد و چشمش به مرد ساکت افتاد و به او گفت:
«اخوي ،اگه با ما قهری ،چرا اومدی عروسی پسرم؟»
همه برگشتند و به مرد ساکت نگاه کردند .حاج داوود گفت« :از همرزمان
قديمه».
صاحب خانه ،گفت «:خيلي خوش اومدن؛ ا ّما اينجا که ديگه جبهه نيست،
اينجا عروسی پسرمنه ،اگه دست نزنيد و شاد نباشيد ناراحت می شم».
مرد ساكت از جايش بلند شد و گفت « :خيلی دلم می خواست دست بزنم؛
ولی حيف که :يه دست صدا نداره!»
همه به آستين چپ مرد که آويزان بود ،نگاه کردند.

			

مهمان هایی با کفش های لنگه به لنگه
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اکنون ،ضرب المثل زیر را گسترش دهید.
ب
ب� ی
بی
ضرب المثل« :هر �که ب�ام ش� �� ش�� ،ر� ف ش� � ش� ت�ر»
بازآفرینی َمثَل
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