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مي زدند.  ورق  را  نوشتاري«  مهارت هاي  »آموزش  كتاب  دانش آموزان، 
چند دقيقه بعد، معلّم وارد كالس شد. ُمبصر، برپا داد و بّچه ها، به احترام معلّم 

برخاستند. 
معلّم، به دانش آموزان سالم كرد و پس از احوالپرسي گفت:» در سال هاي 
گذشته، با ساختار نوشته و راه هاي پرورش ذهن، آشنا شديم و مزة نوشتن را 
چشيديم. امسال، مباحث ديگري از نوشتن را خواهيم آموخت؛ اّما چون تمام 
آموزه ها، زنجيروار به هم پيوسته اند؛ الزم است مطالب سال هاي قبل را يك 

بار ديگر مرور كنيم«. 
اكنون به نمودار زير، توّجه كنيد و بخش هاي اصلي آن را به ياد بسپاريد. 

موضوع

مقّدمه) زمينه چيني(

تنه )بدنه(

نتيجه )جمع بندی(
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آنها  از  و  داد  قرار  گروه ها  اختيار  در  را  زير  متن  معلّم،  سپس 
خواست، بخش هاي اصلي آن را مشّخص كنند. 

درخت 

وقتي زمستان  به پايان مي رسد، ساقة سبز رنگ و صافي، سر از خاك بيرون مي آورد 
و در اثر گرماي خورشيد، جان مي گيرد و بزرگ تر مي شود. اين ساقة نحيف، در اصل يك 

درخت است؛ اّما هيچ كس، آن را درخت حساب نمي كند. 
درخت، اندك اندك رشد مي كند و شاخه، برگ مي دهد. از ساقه ها جوانه هايي بيرون 
 مي زنند؛ از جوانه ها شاخه هاي ديگري مي رويند؛ از شاخه ها، برگ هاي ديگري  و بدين ترتيب

پس از چند سال، آن ساقة سبز و صاف،  به درختي پر شاخ و برگ تبديل مي شود.
 شاخه هاي يك درخت، هميشه يك جور رشد نمي كنند. گاه رشد همة شاخه ها به صورت
گسترده و منّظم است و گاهي بسيار آزادند و نامنّظم. گاه شاخه ها روبه باال رشد مي كنند 
و شكلي مثل درخت سرو را مي سازند و گاهي  رو به پايين رشد مي كنند و  شكلي  مثل 
درخت بيد مجنون  درست مي شود. گاهي هم يكي از شاخه ها نسبت به شاخه هاي مشابه 

رشد بيشتري مي كند يا ممكن است شاخه ها در جهت هاي مختلفي رشد كنند. 
باد و طوفان، رعد و برق،  عوامل طبيعي، گاهي شكل درخت را دگرگون مي كنند. 
باران شديد و برف سنگين، موريانه ها و حشرات چوب خوار به مرور مي توانند شكل اصلي 

و اّولية درخت را تغيير دهند. 
پوست درختان نيز  با هم تفاوت دارد. پوست بعضي از درختان همچون چدن، صاف و 
يكپارچه است. پوست برخي ديگر، مانند يك روكش اضافه، ورقه ورقه مي شود. بعضي از 
درختان، پوستي بّراق دارند و بعضي مات. پوست تعدادي از درختان  نيز  برجستگي هايي 

نامنّظم دارند. 
 جالب است كه اين درختان عظيم الجّثه و گوناگون و شگفت آور از دل يك دانة كوچك

بيرون مي آيند.
       درخت ها، با تلخيص و اندكي تغيير 
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نظم  سبب  چهارچوب،  اين  »  رعايت  گفت:  دانش آموزان  به  معلّم  متن،  بررسي  از  پس 
ذهني و انسجام نوشتة شما مي شود. براي نظم بخشيدن به ذهن و نوشته، روش هاي ديگري 
را همچون، »طبقه بندي و كوچك تر كردن موضوع«، »  توّجه به ساختار بند )جملة موضوع 
و جمله هاي تكميل كننده(« و » استفاده از طرِح سؤال براي شكل بخشيدن به متن نوشته«، 

پيشنهاد كرديم.
 معلّم، نمودار ديگري را روي تخته، رسم كرد و گفت: »همچنين، راه ها و روش هايي را 

براي پرورش و پويا كردن ذهن، آموختيم؛ در نمودار زير، آنها را برمي شماريم:

نگاه كنيم و 
بنويسيم

افكار و 
گفتارمان را
 بنويسيم

راه هاي 
پرورش
دگرگونه ببينيم  ذهن

و گونه گون 
بنويسيم

گوش بدهيم 
و بنويسيم

ببوييم،
 بچشيم و 
لمس كنيم
 و بنويسيم

با سنجش و 
مقايسه آسان تر 

بنويسيم

با جانشين سازی 
راحت تر بنويسيم

اكنون، نمونه هاي زير را بخوانيد و بگوييد نويسنده براي پروراندن نوشتة خود، كدام يك 
از راه هاي پرورش فكر را  بيشتر به كار گرفته است.  



  يك(  نمی دانم حاج مرتضی بوی گند  به چی می گفت! من كه هرچه  بو  به  دماغم می خورد،
 بوی خوب و اشتهاآور بود؛ از آن بوهايی كه فقط توی عروسی ها بلند بود؛ بوی ميوه و بوی 

دود و بوی برنج آبكش كرده و بوی خاك... .
   پرتقال خونی

 دو( پيرمرد، نخستين بار ماهي را ديد كه از زيِر قايق گذشت. آن قدر دراز بود كه 
باورش نشد.

گفت: »نه، به اين بزرگي نمي شه!«.
اّما به همان بزرگي بود و در سي متري قايق روي آب آمد و پيرمرد ُدمش را ديد كه از 
آب بيرون زد. از تيغة يك داس بلندتر بود و روي آب نيلِي تيره به رنگ بنفش، بسيار روشن 
 بود. تيغه در آب فرو رفت و چون ماهي، درست زير سطح آب شنا مي كرد، پيرمرد، جثة عظيم

و نوارهاي ارغواني پشتش را ديد... .
    پيرمرد و دريا
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 سه(  ناگهان از ميان تاريكی صدايی آمد، صدايی مثل خرچ خروچ. 
تريستان پرسيد: » صدای چی بود؟« 

منتظر ماندند تا ببينند آيا باز هم آن صدا را می شنوند. همه جا ساكت بود. تريستان اّول 
نفسش را حبس كرد ولی بعد آن را با صدايی بلند، آزاد كرد.

 باز هم همان صدا به گوششان خورد، اّما اين بار بلندتر از دفعة پيش. صدای خرچ خروچ .
 تريستان گفت: »شايد يك هيوالی آدم خوار دارد، خرچ خروچ، استخوان آدم ها را می خورد. 
بّل زمزمه كنان گفت: می دانی، خود صدا ترسناك نيست، اينكه نمی دانی صدای چه موجودی 

است ترسناك است... .
   وقتی زمان ايستاد



 چهار( برای بيشتر مرغان دريايی، آنچه اهّميت دارد، به چنگ آوردن طعمه است، 
نه پرواز. حال آنكه برای جاناتان، مهم پرواز بود نه به چنگ آوردن طعمه. جاناتان بيش از 

هرچيزی، عاشق پرواز كردن بود... .
   جاناتان، مرغ دريايی

 پنج( كی كرگدن ارزان می خواهد؟ من يكی دارم كه حراجش كرده ام. او تپل و بامزه 
و بغل كردنی است و خيلی از كارهای خانه را هم برايت انجام می دهد؛ مثلً می توانی از آن 
به جای چوب لباسی استفاده كنی. ورقه های امتحانی بدت را قبل از اينكه مامان و بابا ببينند، 

می بلعد. برای گرفتن پول توجيبی اضافی از پدرت، خيلی به درد می خورد... .

   داستان هاي شل سيلور استاين، با تلخيص و تصّرف
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 هفت( يكي بود يكی نبود. اگر هم بود، كسی نبود. يك نفر بود كه چندين و چندسال 
پيش به دنيا اومده بود و مامان و باباش اسمشو گذاشته بودن »ميرزا«. بّچه كه بود توی خونه 
صداش می كردن »رامين«.  مدرسه كه رفت، باباش ديد كه اين نورچشمی خيلی تنبله، اسمشو 
گذاشت »شازده«. درسش كه تموم شد، چون كار گيرش نيومد، ناچار اسمشو گذاشت » مهندس«.
الغرض، شازده رامين مهندس، بزرگ شد و صاحب دو تا پسر كاكل زری شد. اّولی در ماه 
مرداد به دنيا اومد، اسمشو گذاشتن» بهمن« دومی در ماه شعبان به دنيا اومد، اسمشو گذاشتن 

» رجب«. بهمن به مادرش رفته بود و رجب به پدرش... . 
  يك قصة قديمی

 شش( من يك موش هستم. امروز  وقتی روی تخت كوچك آزمايشگاه به هوش آمدم، 
 اّولين تصوير مبهمی كه ديدم، چهرة خندان پروفسور پير بود كه ظاهراً  از آخرين عمل جّراحی روی
 مغز من رضايت داشت. اين را موقعی فهميدم، كه چند دقيقه بعد مرا به محل هميشگی ام بردند 
 و من چون به شّدت  احساس گرسنگی می كردم، تلو تلوخوران به سمت ظرف غذا رفتم كه ناگهان همه

كف زدند و پروفسور را بوسيدند و به او تبريك گفتند.
 پروفسور، نگاهِ دوباره ای به محل جّراحی روی سرم كرد؛ دستی محبت آميز به گوش هايم كشيد
و از اتاق بيرون رفت. بقيه هم دنبالش راه افتادند.  فقط يك عّكاس جوان چند لحظه كنارم ماند 

و بعد از گرفتن چند عكس از حالت های مختلف من، رفت.
خيلی خسته ام، ای كاش اين آخرين جّراحی باشد.

  دفتر خاطرات حيوانات
 

دانش آموزان، متن ها را خواندند و تشخيص دادند كه در هر نوشته، نويسنده، از چه روشي 
براي خلق و پرورش نوشتة خود بهره برده  است.

معلّم، پس از  گفت و گوي گروه ها، دانش آموزان را تحسين كرد و گفت: »خيلي خوشحالم 
كه آموزه هاي پيشين را به خوبي فرا گرفته ايد و كاربرد آنها را مي شناسيد. اكنون سفر نوشتن 
را ادامه مي دهيم و در پاية نهم، اصول چگونه نوشتن و توليد متن را مي آموزيم. بكوشيم، براي 

همديگر، همسفران خوبي باشيم«.



كلغ ها را چگونه مي بيني؟ صدايشان را چگونه مي شنوي؟ كلغ زيباتر است 
يا بلبل؟ آواز كدامشان دلنشين تر است؟

فكر  داشت.  گله  كائنات  از  را.  بودنش  و  نداشت  دوست  را  خودش  كلغ   ...
او غمگينانه گفت: »كاش خداوند  نازيبايي سهم اوست.  مي كرد، در دايرة قسمت، 

مي زدود!«. از هستي  را  لكة سياه  اين 
خدا گفت: »سياه كوچكم، صدايت ترنّمي است كه هر گوشي  زيبايي آن را 
درك نمي كند. فرشته ها با صداي تو به وجد مي آيند،  بخوان،  فرشته ها منتظرند«.
 كلغ، هيچ نگفت. نيم نگاهي به آسمان انداخت. در صفحة آبي آسمان، ابرهاي سياه،
 ابرهاي سفيد، دوشادوش هم در حركت بودند. خورشيد هم بود؛ با لباسي خوش رنگ؛ 

گاهي روي صفحة آبي، گاهي پشت لكة سياهي.
با آن مي نويسند زيبايي ات را را   خدا گفت:» سياه، چونان مرّكب كه زيبايي 

دريغ  آسمان  از  را  دارد. خودت  كم  من چيزي  نباشي، جهان  تو  اگر  زيرا  بنويس؛ 
نكن«. 

    كلغ، خواند. اين بار اّما عاشقانه ترين آواز را. با آوازش جهان زيبا شد. آسمان 
لبخند زد  و  ابرهاي سياه و سفيد از شوق گريستند. 

 هر قاصدكي يك پيامبر است، با تلخيص و تغيير

  ساختمان نوشتة زير را مشّخص كنيد و بگوييد نويسنده از كدام 
شيوه هاي پرورش ذهن،  بهره گرفته است؟ 
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  سياه كوچك
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 يكي از موضوع هاي زير را انتخاب كنيد و پس از طّراحي نقشة ذهني، به كمك 
يكي از راه هاي پرورش فكر، متني دربارة آن بنويسيد. 

  فيل و فنجان  شانس     اذان       آدم فضايي       گذِر رودخانه    

موضوع:



  يكی از نوشته های عضو گروه خود را انتخاب و آن را بر پاية    معيارهاي زير، بررسي 
و نقد  كنيد.

نتيجة بررسي و داوري 

  سنجه هاي ارزيابي :

 داشتن پيش نويس
 داشتن پاك نويس ) رعايت عالئم نگارشي، امالي صحيح واژگان، درست نويسي ،

 خّط ِ  خوش(
 رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته )مقّدمه، بدنه و نتيجه (

 بهره گيري درست از شيوه هاي پرورش فكر
 شيوة خواندن

22



23

به جمله هاي زير توّجه كنيد:
 امواج سرگردان دريا، حشرات كنار ساحل را  بلعيدند.

 حشرات كنار ساحل، توّسط امواج سرگردان دريا، بلعيده شدند.
جملة اّول درست است. به كارگيري واژة » توسط«  در جمله هايي كه» نهاد« آنها 
مشّخص است، روا  نيست. به همين سبب، شيوة نوشتاري جملة دوم را نمي پسنديم؛ 
استفاده از واژة »توسط« در چنين بافت هايي، از راه ترجمه وارد زبان فارسي شده 

است؛ در نوشتار معيار بهتر است از اين لغزش ها پرهيز كنيم.  

 جمله های زير را ويرايش كنيد:

 كتاب هاي ارزشمند گلستان و بوستان، توّسط سعدي نوشته شد.

............................................................................................................................................................

 اين متن هاي زيبا، توّسط دانش آموزان نوشته شده است.

............................................................................................................................................................



 درون يك فضاپيما را كه روي كرة ماه توّقف كرده، تصّور كنيد 
و تصوير ذهني خود را بنويسيد.
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