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معلّم، وارد كالس شد و به همراِه خود، يك بطري آب معدني، يك ليوان، يك 
فنجان، يك كاسة سفالي، يك لولة آزمايشگاه آورد و روي ميز گذاشت. 

اين چيزها به درس مهارت هاي از همديگر پرسيدند:»  با شگفتي   دانش آموزان 
 نوشتاري چه ربطي دارد؟!«.

معلّم، در همهمة كالس، كمي درنگ كرد و با لبخند گفت:» تعّجب نكنيد. نوشتن 
را از طريق درس علوم و با آزمايش كردن هم، مي توان آموخت. پس خوب دّقت كنيد 

و به پرسش ها پاسخ دهيد«.
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ـ آبي كه داخل بطري است، چه شكلي دارد؟
ـ شكل خود بطري.

ـ كاماًل درست است.
معلّم، آب بطري را در ليوان، فنجان، كاسه و لولة آزمايشگاه ريخت و بار ديگر پرسيد:»حاال 

آب بطري، چه شكلي پيدا كرد؟«.
 دانش آموزان، يك صدا پاسخ  دادند:» هر كدام به رنگ و شكل ظرف خود در آمدند«.

معلّم گفت:»آفرين به واژۀ درستي اشاره كرديد»ظرف«؛ اين دقيقًا چيزي است كه قرار است 
امروز دربارۀ آن سخن بگوييم. هر چيز، ظرفي دارد. نوشته هم ظرفي دارد. به ظرف نوشته ها 
»قالب« مي گويند. هرگاه موضوعي را براي نوشتن انتخاب كرديم، نخست بايد قـالب آن را 
 مشّخص كنيم؛ زيرا هر موضوعي را نمي توان در هر قالبي، بيان كرد. تعيين قالب، در نوشتن

به ما كمك مي كند كه نوشتة خود را بهتر و آسان تر سر و سامان بدهيم.

قالب

بشقاب،  ديگ،  مانند،  گوناگوني  به ظرف هاي  غذا  خوردن  و  تهيه  براي  كه  همان گونه 
و شكل  نام  با  فقط  امسال  دارد.  انواعي  هم  »قالب نوشتن«  داريم،  نياز  و...  نمكدان  ليوان، 
بيشتر  را  قالب ها  آينده، ساختار  در سال هاي  و  آشنا مي شويم  قالب ها  اين  از  برخي  ظاهري 

شناخت.  خواهيم 
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پُركاربردترين قالب هاي نوشتن 

 نامۀ غیررسمی:

انسان هاي درست و صّديق هم  انسان شّياد،  ازاي هر  به  بياموزيد كه  به پسرم   
نيز وجود  با حمّيتي  ازاي هر سياستمدار خودخواه، رهبر  در  بگوييد  او  به  دارند.  وجود 
دارد. به او بياموزيد كه در ازاي هر دشمن، دوستي هست. مي دانم كه وقت مي گيرد؛ اّما 
به او بياموزيد، اگر با كار و زحمت،  يك دالر كسب كند، بهتر از اين است كه پنج دالر 
از روي زمين پيدا كند. به او بياموزيد كه از باختن پند بگيرد و از پيروز شدن لّذت ببرد. 
او را از غبطه خوردن برحذر داريد. به او نقش و تأثير مهّم خنديدن را يادآور شويد. اگر 
مي توانيد به او نقش مهّم كتاب در زندگي را آموزش دهيد.  به او بگوييد كه تعّمق كند 
و دقيق شود به پرندگان توی آسمان، به گل هاي درون باغچه و به زنبورهايی كه در هوا 
به  تقلّب  با  اّما  بهتر است مردود شود،  بياموزيد كه در مدرسه  پسرم  به  پرواز مي كنند، 
قبولي نرسد. به پسرم ياد دهيد كه با ماليم ها،  ماليم و با گردن كشان، گردن كش باشد. به 
او بگوييد به باورهايش ايمان داشته باشد،  حّتي اگر همه، خالف او حرف بزنند. به پسرم 
ياد بدهيد كه همة حرف ها را بشنود و سخني را كه به نظرش درست مي رسد، انتخاب 
كند. ارزش هاي زندگي را به پسرم آموزش دهيد. اگر مي توانيد به پسرم ياد دهيد كه در 
اوج اندوه، تبّسم كند. به او بياموزيد كه در اشك ريختن، خجالتي وجود ندارد. به او ياد 
اّما  قيمت گذاري  براي  دل،   بدهيد كه مي تواند براي فكر و شعورش مبلغي تعيين كند. 
او بگوييد تسليم هيا هو نشود و اگر خود را برحق مي داند، پاي سخنش  به  بي معناست. 
بايستد و با تمام قوا بجنگد. در كار درس دادن  به پسرم، ماليمت به خرج دهيد؛ اّما از او 

يك نازپرورده نسازيد؛ بگذاريد شجاع باشد. 

  نامة آبراهام لينكن  به آموزگار پسرش
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 نامۀ رسمی:

به نام پروردگار
تاريخ ...........................    

درخواست گواهي تحصيلي
مدير محترم دبيرستان رازي

با سالم و احترام
اين جانب پارسا ايران نژاد، دانش آموز پاية نهم، به رشتة گرافيك عالقه دارم  و به همين 
سبب مي خواهم در هنرستان، ثبت نام كنم. خواهشمندم مدارك و گواهي تحصيلي اين جانب را 

در اختيارم قرار دهيد.
با سپاس            

 خاطره:

چون سّنم در شناسنامه كم بود، بايد يك سال صبر مي كردم تا بتوانم به مدرسه بروم. از 
ناراحت كننده  بود. غّصه  برايم  اين  و  به مدرسه مي رفتند  طرفي، دوستان و هم بازي هايم، همه 
مي خوردم و گريه مي كردم. پدرم وقتي گريه هاي مرا ديد، شناسنامه ام را برداشت و بدون آنكه 

بگويد چه تصميمي دارد، اسب سفيدش را زين كرد و از خانه بيرون رفت.
من در گوشه اي، زانوي غم در بغل گرفته، از اينكه نمي توانستم به مدرسه بروم، فقط اشك 

مي ريختم.  
پس  او  ديدم.  قيافه اش  در  را  شادي  نشانه هاي  برگشت.  خانه  به  پدرم  كه  بود  بعدازظهر 
جلد  با  جديد  شناسنامة  يك  و  آمد  طرفم  به  گذاشت،  پايين  را  اسبش  برگ  و  زين  آنكه  از 
صورتي رنگ به من داد و گفت:» بگير و فردا با بّچه ها به مدرسه برو. شناسنامة جديد به تاريخ 

گرفتم«. برايت   1336

  مي گويم تا بماند
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 سفرنامه:

اقامت ما در دولت آباد، ده روز طول كشيد. از آنجا به قم آمديم. براي رفتن به تهران، فكر 
گرمي هوا و بدي كاروانسراهاي بين راه، ما را برآن داشت كه دليجاني بگيريم و يك روزه، 
خود را به تهران برسانيم. صبح از قم حركت كرديم. تا علي آباد، خوب آمديم. بعد از ناهار، 
فرسخ  دو  تا  سورچي ها،  زور شالق  به  گذاشتند.  را  نرفتن  بناي  دليجان،  مال هاي]چارپايان[ 
آن طرف علي آباد رفتيم. مال ها آنجا سر وا زدند. از آنها مأيوس شديم. دو نفر از همراهان ما 

هر كدام بر يك اسب دليجان سوار شدند و به قلعة محّمدعلي خان رفتند...

  شرح زندگاني من

 زندگي نامه:

غالمرضا تختي، در روز پنجم شهريور ماه 1309 در خانواده اي متوّسط و مذهبي در محلة 
 خاني آباد تهران به دنيا آمد.»رجب خان«- پدرتختي- غير از وي، دو پسر و دو دختر ديگر نيز داشت
 كه همة آنها از غالمرضا بزرگ تر بودند.»حاج قلي«، پدربزرگ غالمرضا، فروشندة خواروبار و 

بُنشن بود.
از قول رجب خان، تعريف مي كنند كه حاج قلي در دكانش بر روي تخت بلندي مي نشست 
و به همين سبب در ميان اهالي خاني آباد به حاج قلي تختي شهرت يافته بود. همين نام بعدها به 

خانواده هاي رجب خان منتقل شد و به »نام خانوادگي« تبديل گشت.
نخستين واقعه اي كه در كودكي غالمرضا روي داد و ضربه اي بزرگ و فراموش نشدني بر 
روح او وارد كرد، آن بود كه مرحوم پدرش براي تأمين معاش خانواده ناچار شد خانة مسكوني 
خود را گرو بگذارد. تختي سال ها بعد در آخرين مصاحبة خود از آن ماجرا به تلخي ياد می كند.

غالمرضا تنها نُه سال در دبستان و دبيرستان منوچهري كه در همان خاني آباد قرار داشت، 
درس خواند و به قول خودش، هيچ گاه شاگرد اّول نشد. او ورزش را از نوجواني آغاز كرد ... 

   برگرفته از پايگاه رايانه ای »آكادمی المپيك«



     گزارش: 

هفتة گذشته، ما را  به تماشاي برج ميالد در شهر تهران بردند.  وقتي به آنجا رسيديم، 
شخصي با لباس ويژه جلو آمد و گفت:» من راهنماي شما هستم. از اينكه  مهمان ما هستيد، 
خوشحاليم.  هرگونه اّطالعاتي كه دربارة برج ميالد مي خواهيد، از من بپرسيد تا برايتان 

توضيح دهم«.
بعد خودش شروع كرد و گفت:

»برج ميالد آسمان خراشي چند منظوره است كه در شمال غربي شهر تهران قرار دارد. 
تهران  و مشّخص ترين ساختمان شهر  ايران  برج  بلندترين  برج جهان،  برج، ششمين  اين 

است؛ ارتفاع آن  435 متر است .
پا كار برج ميالد، از دو بخش تشكيل شده است:

الف( پِي دايره اي به قطر 66 متر و ضخامت 3 تا 4/5 متر از بتن.
ب( سازة  انتقالي كه نوعي هرم ناقص است، شامل: هستة مركزي ديواره هاي مايل 

و ديواره هاي مثلثي.
هستة مركزي، يك هشت ضلعي به قطر 28 متر با تعدادي حفره است كه از آن براي 

آسانسور، راه پلّه و تأسيسات استفاده مي شود.
بدنة اصلي برج كه سازة  باال و دكل آنتن روي آن قرار مي گيرد، از چهار باله و دو 
هشت ضلعي تو در تو، تشكيل شده است و چند ديواره،  ارتباط آنها را با يكديگر برقرار 

مي كنند...«.
آقاي راهنما همچنان توضيح مي داد و ما تماشا مي كرديم و گوش مي داديم...

  مجلة رشد نوجوان،  ش 179، با تغيير
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 داستان: 

نزديكاي عيد پارسال بود كه آقا شيره، تو آفتاب دلچسب دراز كشيده بود؛ 
دست ها را زير يال هاي پريشانش گذاشته بود و به راديو گوش مي داد. راديو پيام 
جنگل هم يك در ميان، پيام هاي  بهاري مي داد و مي گفت:» اي اهالي جنگل، بهار 
آمده است...جهان در حال تغيير و تحّول است،آيا شما هم تغييري كرده ايد؟ چند 

روز ديگر عيد نوروز است، آيا دوستي  داريد كه به ديدارش برويد؟«.
آقا شيره، يكهو به خود آمد. در يك چشم بر هم زدن، از اين رو به آن رو شد. 
او ديد كه در آستانة بهار نه تنها هيچ دوست و رفيقي ندارد، بلكه همه از دستش 
فراري هستند؛ پس به طرز وحشتناكي تصميم گرفت، آدم خوبي) ببخشيد! شير 
خوبي( بشود؛ اما نمي دانست چه طوري. بنابراين با يكي از ريش سفيدان جنگل 

مشورت كرد.
كه  آبادي«  زرنگ  پاي  زنگوله  بز  جز»ميرزا  نبود  كسي  ريش سفيد،  اين 

سفيدتر... ماست  از  ريشش  اما  ؛  بود  سياه   زغال  عينهو  پوستش 

 در روزگاري كه هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشده بود

كه  را  نوشته اي  هر  پس،  اين  »  از  گفت:  دانش آموزان  به  نمونه ها،  ارائة  از  پس  معلّم، 
خوانديد، به قالب آن توّجه كنيد و شكل ظاهري آن را به خاطر بسپاريد. سپس بكوشيد خودتان 

هم برای نوشته تان، قالبی برگزینید.
به غير از قالب هايي كه نام برديم، قالب هاي نوشتاري ديگري مانند، نمايش نامه، فيلم نامه،  

مقاله، رمان، دل نوشته، شعر و ... داريم كه در سال هاي بعد، با آنها آشناخواهيم شد«.



79

 نوشته هاي زير، بُرشي از متن اصلي يك نوشته اند، آنها را بخوانيد و قالب 
هر كدام را مشّخص كنيد. 

 سومین روز نمایشگاهِ کتاب،  با ازدحام نسبی بازدیدکنندگان ادامه یافت.
نمایشگاه،  مختلف  قسمت های  و  استراحتگاه ها  شبستان ها،  تهران،  مصّلي  صحن 
میزبان جمعّیتی بود که ترجیح داده بودند، روز تعطیل خود را در این فضا سپری کنند. 
چه کتاب بخرند و چه نخرند. می دیدم که  علقه مندان به کتاب، مقابل غرفه های ناشران، 

جمع شده اند. 
اکثر بازدیدکنندگان، کیسه های تبلیغاتی در دست داشتند و یکی دو تا کتاب  توی 
آن، جا داده بودند. همین طور که دیده ها و شنیده هایم را یادداشت می کردم، با چند نفر 

دربارة وضعیت نمایشگاه صحبت کردم.
یکی از بازدیدکنندگان که دختر دانشجویی بود، گفت:» برای یک کتاب فقط ۳۰۰ 
تومان تخفیف گرفته است و این مبلغ، حّتی از  قیمت بلیط رفت و برگشت مترو هم کمتر 
 است«. یک دانشجوی زبان انگلیسی هم از بخش کتاب هاي خارجي نمایشگاه چندان

راضی نبود. یک آقای معلّم هم که ظاهراً ادبیات فارسی درس می داد، خیلی خیلی راضی 
بود. او  خوشحال بود  که  فقط در 4  ساعت توانسته کتاب های مورد نظرش را خریداری 

کند.
شبستان مصّل) بخش ناشران عمومی( را ترک کردم و به شلوغ ترین قسمت نمایشگاه؛ 
یعنی بخش ناشران کودک و نوجوان رفتم. سالن های بخش کودک نمایشگاه، در قسمت  
شمالی مصّل واقع شده بود و در آنجا، شور و شادی خاّصی حکم فرما بود. در ورودی  
 بخش کودک، یکی از ناشران خوش ذوق، مسابقة نقاشی برگزار کرده بود. در این مسابقه،
 هر کودکی که نمایشـگاهِ کتاب را  از نگاهِ خودش نّقاشی می کرد، سه جلد کتاب هدیه

می گرفت... .

قالب: ...........................................
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 عزيز من، از اينكه اين روزها، گهگاه و چه بسا غالبًا،  به خشم مي آيي، ابداً دلگير و آزرده 
نيستم. من خوب مي دانم كه تو سخت ترين روزها  و سال هاي تمامي زندگي را مي گذراني، حال 
آنكه هيچ يك از روزها و سال هاي گذشته نيز چندان دلپذير و خالي از اضطراب نبوده است 

كه با يادآوري آنها، اين سنگ سنگين غّصه ها را از دلت برداري و نفسي به آسودگي بكشي.
صبوري تو، صبوري تو، صبوري بي حساب تو در متن يك زندگي ناامن  و آشفته كه هيچ 

چيز، آن را مفّرح نساخته است و نمي سازد، به راستي كه شگفت انگيزترين حكايت هاست...

  نادر ابراهيمي

قالب: ...........................................

 درسرزمینیبسیاردورازاینجا،درآنسویرودسبز،زمانیکوهِسیاهیبودکهقلّهاش
مثلتّکهفلزنخراشیدهونتراشیدهای،سفیدیآسمانرامیشکافت.روستاییاناسمآنکوهرا
»کوهِبیثمر«گذاشتهبودند؛چوندرآنجاهیچگیاهینمیروییدوهیچپرندهوچرندهایماندگار

نمیشد...

جاییکهکوهبوسهمیزندبرماه 

قالب:...........................................
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 موضوعي را انتخاب كنيد و در يكي از قالب هاي نوشتاری بنويسيد.

 كودكي من  يك روز از كالس   جلسۀ امتحان
  هدف زندگي  نوجواني   عاقبت فرار از مدرسه

  پرواز بدون بال

موضوع: ......................................
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  داشتن پيش نويس
 داشتن پاك نويس )رعايت عالئم نگارشي، امالي صحيح واژگان،  درست نويسي ، خطِّ  خوش(

 بهره گیري مناسب از قالب هاي نوشتاري
 رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته )مقّدمه، بدنه و نتيجه(

 بهره گيري مناسب از شيوه هاي پرورش فكر
 شيوۀ خواندن

 سنجه هاي ارزيابي :

 نوشته هاي خوانده شده را با سنجه هاي زير نقد و بررسي كنيد.

نتیجۀ بررسی و داوری
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 بازی نهايی را دور هم ببينيم.
 بازی نهايی فينال را دور هم ببينيم.

جملة» الف«، درست  است. در جملة»ب« يكي از دو كلمة » فينال و نهايی« زايدند. 
 به ياد داشته باشيم، هنگام نوشتن، از به كاربردن دو واژۀ كنار هم كه معناي يكساني

 دارند، مثل»سنگ حجراالسود«، » شب  ...  القدر«، »پس بنابراين« و... بپرهيزيم.
يادآوري: در مواردي كه يكي از دو واژۀ هم معني، غير فارسي باشد، واژه فارسي را 

نگه مي داريم و غير فارسي را حذف مي كنيم. 

 جمله هاي زير را ويرايش كنید:

 تخته وايت برد را براي معلّم آماده كردم.

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

  ناهار ظهر را كه خورديم و بار و بنديل را جمع كرديم و راه افتاديم. 

............................................................................................................................................................
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 مثل زير را بازآفرينی كنيد.

» ر اس�ت م�ش  �ت ه�زم، �گ�ز�ت ه�ی�ز د �ج ول را �جرد�ز �ز ضرب المثل: »�ز

بازآفرینی َمثَل


