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پیشگفتار

زبان فارسي، حافظ وحدت قوم ایراني و به تعبير دقيق و زیباي مقام معظم رهبري، » رمز هویت ملي 
ماست«.  زبان فارسي یکي از چند زبان فاخري است که از گذشته هاي دور، آثار ارزشمندي از آن برجاي 
 مانده است. این زبان که دربردارنده ارزش هاي واالي انساني است، قرن هاي متوالي، زبان رسمي و فرهنگي
بخش وسيعي از جهان، از آسياي صغير و بين النهرین و تمام شبه قاره هندوستان بوده است. نه تنها 
ایرانيان عالقه مند که بسياري از غير ایرانيان این زبان را فرا گرفته، بدان شعر سروده و کتاب نوشته اند. 

آثار ادبي ایران، آیينه اندیشه ها، باورها، هنرمندي ها و عظمت روحي و معنوي ملتي است که بالنده 
و شکوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته و به امروز رسيده است. برگ برگ ادب و فرهنگ 
ایران   زمين، جلوه گاه آثار منظوم و منثور فرهيختگان اندیشه وري است که با بهره گيري از زالل فرهنگ 
اسالمي، آثاري ماندگار و پرمایه را به یادگار نهاده اند. مطالعه دقيق و عميق این آثار، جان را طراوت 
مي بخشد، روح را به افق هاي شفاف و روشن پرواز مي دهد و ذهن و ضمير را شکوفا و بارور مي سازد. 
برنامه درسي زبان  و ادبيات فارسي در نظام آموزشي ایران اسالمي، جایگاهي ارزشمند دارد؛ چرا که از 
 یک سو حافظ ميراث فرهنگي و از سوي دیگر مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش هاي اعتقادي،

 فرهنگي و ملي است.
    در جهان امروز، نوشتن یکي از مهارت هاي بهتر زیستن است؛ توانایي بيان مقصود در قالب نوشته، 
نياز اوليۀ زندگي اجتماعي و مؤثّرترین راه ارتباطي در فضاي رسانه هاي نوپدید است. هرکتاب، درحقيقت، 
تجربه ای از نوشتن را به همراه دارد. خواندِن دقيِق کتاب های مناسب، می تواند سرمشق درست اندیشی و 
آسان نویسی باشد. کتاب خوانی، یکی از شيوه های مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر توانایی های ذهن 
و زبان است. نویسنده نيز با خواندن، اندیشيدن و نوشتن، به آفرینش نوباوۀ فکری خود دست می یابد. به 
بيان دیگر، نوشتن، فرزنِد خواندن است. هرچه بيشتر بخوانيم، توانایی های ذهن ما بيشتر نيرو می گيرد 

وکاِر نوشتن برای ما آسان تر می شود.
کتاب فارسي و نگارش پایۀ دهم، بر بنياد رویکرد عام »برنامۀ درسي ملّي جمهوري اسالمي ایران«، 
یعني شکوفایي فطرت الهي، استوار است و با توّجه به عناصر پنج گانه )علم، تفکر، ایمان، اخالق، عمل( 
و جلوه هاي آن در چهار پهنه )خود، خلق، خلقت و خالق( و بر پایۀ اهداف »برنامۀ  درسي فارسي«، در 

شانزده درس سازماندهي و تأليف شده است. 
براي اجراي بهتر این برنامه و اثربخشي فرایند آموزش، توّجـه همکاران ارجمند را به نکات زیر، جلب 

مي کنيم: 6



الف( فارسي :
رویکرد خاص برنامۀ فارسي آموزي، رویکرد مهارتي است؛ یعني بر آموزش و تقویت مهارت هاي زباني 
و فرازباني و ادبي تأکيد دارد و ادامۀ منطقي کتاب هاي فارسي دورۀ ابتدایي و دورۀ متوسطه اول است؛ 
به همين روي، الزم است همکاران گرامي از ساختار و محتواي کتاب هاي پيشين، آگاهي داشته باشند. 
  رویکرد آموزشي کتاب، رویکرد فعاليت بنياد و مشارکتي است؛ بنابراین، طّراحي و به کارگيري 
شيوه هاي آموزشي متنّوع و روش هاي همياري و گفت وگو توصيه مي شود. حضور فّعال دانش آموزان 
در فرایند یاددهيـ  یادگيري، کالس را سرزنده، بانشاط و آموزش را پویاتر مي سازد و به یادگيري، 

ژرفاي بيشتري مي بخشد. 
  در بخش مهارت هاي خوانداري، بایسته است ویژگي هاي گفتاري و آوایي زبان فارسي همچون 

لحن، تکيه، آهنگ و دیگر ُخرده مهارت ها به طور مناسب، مورد توّجه قرار گيرد. 
  با توجه به رویکرد مهارتي، آنچه در بخش بررسي متن اهميت دارد؛ کالبد شکافي عملي متون است؛ 
یعني فرصتي خواهيم داشت تا متن ها را پس از خوانش، بررسي کنيم. این کار ، سطح درک و فهم 
 ما را نسبت به محتواي اثر، فراتر خواهد برد. یکي از آسان ترین و کاربردي ترین شيوه هاي بررسي، 

کالبد شکافي و تحليل هر اثر، این است که متن در سه قلمرو بررسي شود: زباني ، ادبي و فکري.
  در آموزش، به ویژه در قلمرو زباني و ادبي از بيان مطالب اضافي که به انباشِت دانش و فرسایش 

ذهني دانش آموزان، منجر مي شود، پرهيز گردد. 
  در بخش » گنج حكمت «، حکایات با هدف پرورش مهارت هاي خوانداري، ایجاد نشاط و طراوت 
ذهني، آشنایي با متون مختلف و مهم تر از همه، پرورش فرهنگ مطالعه و کتاب خواني، در ساختار 
فارسي گنجانده شده اند تا زمينه رشد و تقویت سواد خواندن، توانایي درک و فهم، پرورش روحيۀ 

نقد و تحليل متون، فراهم گردد. 
  تقویت توانایي فهم و درک متن، یکي از برجسته ترین اهداف آموزشي این درس است. ایجاد فرصت 
 براي تأّمل در الیه هاي محتوا و همفکري گروه هاي دانش آموزي، به پرورش قدرت معناسازي ذهِن 

زبان آموزان کمک مي کند. 
 ب( نگارش :

یکي از ویژگي هاي این کتاب در بخش نگارش، آوردن نمونه هاي فراوان از نویسندگان است. این کار، 
افزون بر آشنایي خوانندگان با نویسندگان و آثارشان، آنها را به طور عملي با شيوه هاي گوناگون نوشتن 
نيز آشنا مي سازد. این نمونه هاي برگزیده از بي شمار آثار، گلچيني رنگارنگ از سرمشق مهارت نوشتن 
هستند. البته باید خاطرنشان ساخت که نمونه متن هایي که بي نشان هستند، از قلم مؤلّفان این کتاب، 

تراویده اند.
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  در ساختار هر درس، بعد از متن آموزشي، تمرین هاي نوشتني با عنوان »کارگاه نگارش«، در بخش هاي 
»توليد متن «، »ارزیابي نوشته« و»َمَثل نویسي« سازماندهي شده است. 

  فعاليت هاي »کارگاه نگارش« با نظمي علمي و آموزشي به دنبال هم آمده اند؛ شمارۀ یک با 
هدف تقویت توانایي بازشناسي، تشخيص، تقویت توانایي نوشتن و توليد متن و شمارۀ دو با هدف 
تقویت داوري و توانایي بررسي، تحليل و نقدنویسي طّراحي شده است. »َمَثل نویسي«، تمریني براي  
بازآفریني و گسترش  مثل است. در مثل نویسي، دانش آموزان با افزودِن شاخ و برگ به اصل مثل، 
نوشتۀ جدیدي را خلق مي کنند. »مثل« در بارورسازي ذهن و زبان و پرورش حافظه و تقویِت خوب 

سخن گفتن و زیبا نوشتن، بسيار مؤثّر است.
  به کارگيري روش هایي چون: زایش و برخورد اندیشه ها )روشن سازي طرز تلّقي(، بارش فکري، 
نوآفریني)بدیعه پردازي( و حّل مسئله، در آموزش مفاهيم این کتاب، اثربخش و کارا خواهد بود. بنياد 
نوشتن و توليد متن، فعاليتي فردي است؛ اّما مراحل پيش از نوشتن و پس از نوشتن، بهتر است جمعي 

و گروهي باشد. بنابراین، فرایندي سه مرحله اي پيش رو خواهيم داشت:
پ( پس از نوشتن الف( پيش از نوشتن          ب(  نوشتن           

 مرحلۀ نخست، فرصتي براي هم اندیشي، بارش فکري و توانایي تشخيص آموخته ها در نمونه هاي 
ارائه شده است. گفت وگو در بارۀ موضوع، تبادل اّطالعات، طّراحي نقشۀ ذهني و... همه در این مرحله 
انجام مي گيرد. مرحلۀ دوم، زمان توليد نوشته است. هرکس به سراغ دفتر و قلم خود مي رود و با توّجه به 
خوانده ها و اندوخته هاي پيشين و نقشۀ ذهني طراحي شده، نوشتن را آغاز مي کند. مرحلۀ سوم، هنگام 

بازبيني و ویرایش است. این کار هم مي تواند با مشارکت گروهي و با همفکري انجام گيرد. 
فکري، سازماندهي  بارش  و  زایش  آموزش،  فرایند  است  نوشتن، ضروري  مهارت  براي کسب    
ذهني،توليد، تمرین و تکرار شود. بدین سبب، این درس، کاماًل ورزیدني و عملي است و در ارزشيابي 
از آن، جایي براي طرح پرسش هاي  شناختي و حفظ کردني نيست. یکي از اصلي ترین دالیل کم بودن 
حجم و تعداد درس ها همين است؛ کمتر حرف بزنيم و بيشتر به نوشتن، فرصت بدهيم. در هر درس، 
سنجه ها و معيارهایي را برشمرده ایم که الزم است در نوشته هاي دانش آموزان و ارزیابي از آنها مورد 

توّجه قرار گيرد. 
اميدواریم آموزش این کتاب، به رشد و شکوفایي زبان و ادب فارسي و پرورِش شایستگي هاي زباني در 
نسل جوان، یاري رساند و به گشایش کرانه هاي اميد و روشنایي، فرا   روي آینده سازان ایران عزیز بينجامد. 

گروه زبان و ادب فارسي  
دفتر تأليف کتاب هاي درسي ابتدایي و متوسطه نظري

www.literature-dept.talif.sch.ir
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ا�ز1 �ز سرـ�آ ن  ر�ی ه�ت �ب و 
�ت ام  �ز ؟�ی  ا�ز �ب م 

�ز �ک ـی 
�ک امه  �ز و 

�ت ام  ی     �ز �ب

م
�و��ز ـِس  مو�ز و 

�ت اِد  �ی م �ی 
ا�ز �ب �ز ر  �ب �یس�ت 

�ز و 
�ت ام  �ز رز  �ب

د �ز هس�ت �چه  هرـ  ای  �ش
کا��گ د �ی  �ز �بس�ت �چه  هر  دـ  کل�ی و 

�ت ام  �ز

د ��ز الم   �ز ر 
گ

د� ن  �آ ی  ،  و�ی
�ت د؟صاح�ب  د�م ��ز �ک ر    

گ
ن    د� �آ  ، ی  و�ی

�ت سلطان 

د5 ا�ی �ی �ز م 
�ک ل  دز �ب به  � و 

�ت �ب 
�ز د�گ اـ�ی �ز�ی َرم 

َ ک
� ن  ـس  ��ی �ک �ب 

�ز �گ و�ز 

ی
ز
د�� موده  ا�ز �ز ّصۀ ٔ  

�ت یهم 
ز
و�� �ز ــه  ـت وسش

ا�ز �ز امۀ ٔ  �ز هم 

و
�ت ��ز  �ت  ا�ی �ز �ک مر�  ل 

ع�ت و�ی 
�ت ��ز  �ت  هد��ی و  من  �ز  ن  �ت س �بُ

�ب �آ رد  ـه  ـز �ی
س�ز د  �ش �ز ر�ت  �ز ا  ر و رد�یا�ب�ت �ی

ن و دس�ت �گ
ک

�حم�ت �

�لهی �ت  ا�ی ع�ز به  � و 
�ت و�هیهم  �ز �که  �سان  د مم  �ت ا  �ب

�ز �آ

ده10 �یم  �ها�ی ود  �ز لم�ت 
�ز ده��ز  �یم  ا�ی ـز سش �آ ود  �ز و� 

�ز ا  �ب

نظامی

با نورخود آشناییم ده
ا�یسش س�ت
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تا توانی از نيکی کردن مياسا و خود را به نيکی و نيکوکاری به مردم نمای و 
چون نمودی به خالف نموده مباش. به زبان، دیگر مگو و به دل دیگر مدار، تا گندم 
 نمای جو فروش نباشی؛  و اندر همه کاری داد  از خویشتن بده، که هر که داد

از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد و اگر غم و شادیت بَُود، به آن کس 
گوی که او تيمار غم و شادی تو دارد و اثر غم و شادی پيش مردمان، بر خود 
پيدا مکن و به هر نيک و بد، زود شادان و زود اندوهگين مشو، که این فعل 

کودکان باشد. 
بدان کوش که به هر ُمحالی از حال و نهاد خویش بنگردی، که بزرگان به 
هر حّق و باطلی از جای نشوند، و هر شادی که بازگشِت آن به غم است، آن 
را شادی مشُمر، و به وقت نوميدی اميدوارتر باش و نوميدی را در اميد، بسته 

دان و اميد را در نوميدی.
رنج هيچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا، حق شناس باش؛ خاصه قرابت 
خویش را ؛ چندان که طاقت باشد با  ایشان نيکی کن و  پيران قبيلۀ خویش را 
حرمت دار، وليکن به ایشان مولَع مباش تا همچنان که هنر ایشان همی بينی، 
عيب نيز بتوانی دید؛ و اگر از بيگانه نا ایمن شوی، زود به مقدار ناایمنی، خویش 

را از وی ایمن گردان و از آموختن، ننگ مدار تا از ننگ َرسته باشی.
قابوس نامه، عنصرالمعالی

از آموختن، ننگ مدار
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کـارگـاه  درس پژوهــی

1  در متن درس، سه گروه کلمات متضاد بيابيد.
2  سه هم خانواده در مقابل هر واژه بنویسيد.

 حرمت:

 مقدار:
 مستغنی:

3  با نگاه به متن درس، براي هریک از موارد زیر، نمونه اي پيدا کنيد.
 اسم ساده:

 اسم مشتق:
 صفت مرّکب:

4  جدول زیر را کامل نمایيد. )با حفظ شخص(

 مضارع اخباريساخت منفیامرفعل

شنیده بودی

خواهند پرسید

5 چرا نویسنده، چنين توصيه ای می کند؟
» اثر غم و شادی پيش مردمان، بر خود پيدا مکن«.

6  َمَثل » گندم نمای جوفروش مباش « آدمی را از چه کاری برحذر می دارد؟
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راِه تندرستي گنــج   حكمــت

یکی از ملوک َعَجم، طبيبی حاذق به خدمت مصطفی،  صلی اهلل عليه و سلّم، 
فرستاد؛ سالی در دیار عرب بود و کسی تجربه پيش او نياورد و معالجه از وی 
در نخواست.پيش پيغمبر آمد و گله کرد که: مرین بنده را برای معالجت 
اصحاب فرستاده اند و در  این مّدت، 
کسی التفاتی نکرد تا خدمتی که 
بر بنده معّين است، به جای آورد. 
گفت:  این  السالم،  عليه  رسول، 
طایفه را طریقتی است که تا اشتها 
غالب نشود، نخورند و هنوز اشتها 

باقی بَود که دست از طعام بدارند.
موجب  است  این  حکيم گفت:  

تندرستی؛ زمين ببوسيد و برفت.

گلستان، باب سوم، سعدی  
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پرورش موضوع

 یکي از نخستين پرسش هایي که هنگام نوشتن، باید به آن پاسخ گفت، این است: 
» دربارۀ چه موضوعي بنویسيم؟«.

وقتي کسی موضوعي براي نوشتن پيدا نمی کند، به طنز مي گوید: »نویسندگان، 
قباًل همه چيز را نوشته اند، دیگر موضوعي براي نوشتن نمانده است«، یا به قول 

فردوسی :
بَر و باغ دانش، همه ُرفته اند«» سخن هر چه گویم  همه گفته اند     

 دشواري اصلي در نوشتن، نبودن موضوع نيست. ما گمان می کنيم، موضوع باید جّذاب
و فوق العاده  باشد تا دربارۀ آن بنویسيم؛ دشواري نوشتن از همين جا آغاز مي شود.
 اگر به اطرافمان نگاه کنيم، موضوع هاي فراواني براي نوشتن پيدا می کنيم و  بي آنکه   به
 اهّميت آنها پي ببریم، مي توانيم فهرستی از آنها تهيه کنيم؛ مثِل قلم، دیوار، پدر، 

صداي زنگ، سقف، گلدان، شهر، درخت، معلّم، ابر، کاغذ، باران.
هر کدام از این موضوع ها ساده به نظر مي آیند؛ اّما می توان آنها را گسترش داد و 

به موضوعاتي متنّوع  و جّذاب تبدیل کرد.
یکي از روش ها، براي تبدیل کردن موضوع هاي معمولي به نوشته های جّذاب، 
»پرسشگري« است. در این روش، ذهن را کاماًل آزاد می گذاریم و دربارۀ »موضوع« 

مورد نظر پرسش های متنّوع، طرح می کنيم. 
 مثاًل  اگر موضوِع نوشتۀ ما »دیوار« باشد، در نگاِه اول، به نظر می آید نمی توانيم دربارۀ

 آن، مطلب زیادی بنویسيم؛ اّما همين که ذهن خود را آزاد بگذاریم و پرسش هایی 
دربارۀ آن طرح  کنيم، کم کم گره های ذهنی ما گشوده می شود و عرصۀ نوشتن، 

گسترش می یابد.
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گاهی پس از طرح چند پرسش در بارۀ یک موضوع، احساس مي کنيم دیگر پرسشي 
نداریم؛ مثاًل دربارۀ موضوع» دیوار«، نخست پرسش های زیر، به ذهن می رسد: 

 جنس دیوار از چيست؟
 اندازه و ارتفاع دیوار چقدر است؟

 دیوار چه رنگی است؟
 چرا خانه دیوار دارد؟

 دیوارهای مشهور دنيا کدام اند؟
زمانی که ذهنمان در تنگناي طرح پرسش هاي بيشتر گرفتار شد، باید با شگردهایی خود 
را از این بند، رها سازیم و راهي برای گسترش موضوع بيابيم. راه های زیر به شکوفایي ذهن 

و گسترش پرسش ها و گشودن گره ذهني کمک می کنند:

الف( بارش فكری: 

در این روش، اّولين گام ایجاد فرصت براي فکر کردن و معناسازي است و فکر، کاماًل آزاد 
و رهاست. گام دوم، کشف روابط ميان اشيا و پدیده هاست. بدین سان، خلق و آفرینش آسان 
مي شود و پرسش ها در ذهن و زبان، جاري مي گردد. مثاًل موضوع دیوار، مفاهيم زیر را به 

ذهن مي آورد:

امنيت
مرزبندیهمسایه

پویایی

زندان
مقاومت

دیو

دیوار  فاصله
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از ميان این موضوع ها و مفاهيم، یکی را برمی گزینيم؛ مثاًل برای مفهوم »فاصله« پرسش های 
زیر را طرح می کنيم:

  آیا هر فاصله ای را می توان دیوار دانست؟
 چه دیوارهایی وجود دارد که نمی توان آنها را دید؟

 چگونه تنبلی می تواند دیواری بين آدمی و موّفقيتش باشد؟
  آیا قهر، نفرت، بدبينی، حسادت و... می توانند دیوار باشند؟

ب( اگرنویسی: 

بهره گيري از »اگر«، ذهن را در فضاي بي کران رها مي سازد تا بتواند موضوع را در حالت ها 
و موقعيت هاي گوناگون تصّور کند و براي آن، دست به آفرینش بزند. در حقيقت، به کارگيرِي 
»اگر« به ذهن ما امکان مي دهد که خود را در پهنۀ وسيعي از مفاهيم و موضوع ها ببيند و 

آسان تر به پرسش و انتخاب بپردازد.
مثال:

 اگر در دنيا دیواری وجود نداشت، چه می شد؟
 اگر دیوارها می توانستند حرف بزنند، چه می گفتند؟
 اگر دور هر شهر دیواری کشيده بودند، چه می شد؟

 اگر دیوارها متحّرک بودند، چه می شد؟
 اگر ..................................... .

15



پ( ُگزین گفته ها:
 با بهره گيري از سخنان ناب و برگزیدۀ مشاهير، آیات، احادیث، سخنان حکمت آميز، 
ضرب المثل ها، شعرها و کنایاتی که دربارۀ موضوع گفته شده است، می اندیشيم و پرسش های 

دیگری طرح می کنيم؛ مثال:

 آیا همۀ دیوارها موش دارند؟
 آیا همۀ دیوارها گوش دارند؟

 چرا گاهی به در می گویيم تا دیوار بشنود؟
 برای چه، دیوار بعضی ها کوتاه است؟

 خاری که باالی دیوار می روید، چه جایگاهی دارد؟
  منظور سهراب سپهری از مصراع »در دِه باال دست، چينه ها کوتاه است!« 

چيست؟
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مالحظه کردید که براي پرورش موضوع، سه شگرد مطرح شد که به کمک آنها توانستيم 
اندیشه مان را وسعت دهيم. توّجه داشته باشيد که نویسنده متناسب با موضوع، روش را 

انتخاب مي کند و مي تواند از همۀ شگردها نيز بهره ببرد.
بعد از طرح پرسش ها، نوبت پاسخ دادن به آنهاست. مهم ترین اصل در این مرحله، شاخ و  برگ 
دادن به پاسخ ها، پاسخ سازي و پرهيز از پاسخ های بله یا خير یا جواب های کوتاه است. در این 
روش، تنها پاسخ های تشریحي و توصيفي است که در خلق نوشته به ما کمک مي کند؛ مانند:

پرسش: آیا هر فاصله ای را می توان یک دیوار دانست؟  
پاسخ: هر فاصله خودش یک دیوار است. دیوار، بين دو چيز جدایي می اندازد. فاصله هم بين 
دو چيز یا چيزهایی جدایي می اندازد. اگر بگویيم فاصله از دیوار بدتر است، اغراق نکرده ایم. 
شاید بشود از هر دیواري، هر چند بلند، باال رفت و آن طرف دیوار را  دید؛ اّما  گاهي فاصله را 

نمی شود پُرکرد. مثاًل وقتي بين دو دوست فاصله می افتد، آیا می توان این فاصله را پر کرد؟
تذّکر: در مرحلۀ ایجاد پرسش و پاسخ، آنچه مهم است، توانایي آفرینشگري و قدرت 
پاسخ سازي است. هدف این درس، تقویت مهارت نوشتن است نه فقط پاسخ دادِن کوتاه 
 و مستقيم به سؤال، بلکه پرسش ها ایستگاه و بهانه اي براي بهتر و جهت دار اندیشيدن و
نوشتن هستند. در حقيقت، هنگام پاسخ دادن به پرسش ها، باید »پاسخ سازي« کنيم؛ یعني تنها 
به جواب نيندیشيم؛ به چگونه نوشتن جواب هم بيندیشيم و به خودمان فرصت بدهيم تا پاسخ 

را خوب بپروریم و با شاخ و برگ مناسب تر، پاسخي نيکوتر بسازیم.
سخن دیگر اینکه، در تنظيم نهایي نوشتۀ خودمان، باید به اصول بندنویسي و رعایت 
انسجام متن هم توّجه کنيم؛ یعني، نظم و سير محتوا و ارتباط ميان بخش هاي نوشته را در 

نظر داشته باشيم.
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           کارگاِه نگارش

1 موضوعي را انتخاب کنيد و دربارۀ آن، پرسش هایي مناسب طرح نمایيد. سپس 
یک پرسش را از بين آنها انتخاب کنيد و به آن پاسخ دهيد.

......................................................................................................................................... موضوع:  

......................................................................................................................................... پرسش ها:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 پرسش انتخاب شده:

............................................................................................................................................................  
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 متن تولیدی:
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2 پرسش ها و پاسخ های دوستانتان را بر پایۀ سنجه های زیر، ارزشيابی کنيد. 

شمارک سنجه های ارزیابیردیف
گزارش عملكرد

عددیانشایی)توصیفی(

1

طرح پرسش های متنّوع با 
بهره گيری از شگردهای زیر:

 بارش فکری
 اگرنویسی

 ُگزین گفته ها

5

5 شاخ و برگ دادن به پاسخ ها2
5 رعایت اصول بندنویسی3
2 شيوۀ خواندن4
3 رعایت امال و نکات نگارشی5

20جمع بندی

  با توّجه به ارزشيابی باال، برداشت نهایی خود را از نوشتۀ دوستانتان، در چند سطر 
بنویسيد:

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

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

............................................................................................................................................................
.  ............................................................................................
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* برداشت خود را از َمَثل»برو کار مي کن، مگو چیست کار«، در یک بند بنویسيد.

َمَثل نویسی
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از سال چهارم تا ششم ابتدایی با خسرو هم کالس بودم. در تمام این مّدِت 
 سه سال نشد که یک روز کاغذ و مدادی به کالس بياورد یا تکليفی انجام دهد. 
با این حال، بيشتر نمره هایش بيست بود. وقتی معلّم برای خواندِن انشا، خسرو را 
پای تخته صدا می کرد، دفترچۀ من یا مصطفی را که در دو طرف او روی نيمکت 
انشایی  نشسته بودیم، برمی داشت و صفحۀ سفيدی را باز می کرد و ارتجاالً 
می ساخت و با صدای گرم و رسا به اصطالح امروزی ها »اجرا می کرد« و یک نمرۀ 
بيست با مبلغی آفرین و احَسنت تحویل می گرفت و مثل شاخ شمشاد می آمد و 

سِر جاِی خودش می نشست!
و اّما سبک »نگارش« که نمی توان گفت؛ زیرا خسرو هرگز چيزی نمی نوشت؛ 
باید بگویم سبِک »تقریر« او در انشا تقليدی بود کودکانه از گلستاِن سعدی. در 
آن زمان ما گلستان سعدی را از بَر می کردیم و منتخبی از اشعاِر شاعراِن مشهور 
و متون   ادبی و نِصاُب الّصبيان را از کالس چهارم ابتدایی به ما درس می دادند. 
خسرو تمام درس ها را سِر کالس یاد می گرفت و حفظ می کرد و دیگر احتياجی 

به مرور نداشت.
یک روز ميرزا مسيح خان، معلِّم انشا، که موضوِع »عبرت« را برای ما معّين 
کرده بود، خسرو را صدا کرد که انشایش را بخواند. خسرو هم مطابق معمول، 
دفتر انشای مرا برداشت و صفحۀ سفيدی از آن را باز کرد و با همان آهنگ     گيرا 
و حرکات سر  و   دست و اشارت های چشم و ابرو شروع به خواندن کرد. ميرزا 
مسيح خان سخت نزدیک بين بود و حّتی با عينک دور    بيضی و دسته  مفتولی و 
شيشه های کلفت   زنگاری، درست و حسابی نمی دید و ملتفت نمی شد که خسرو 

از روی کاغذ سفيد، انشاِی خود را می خواند.

خسرو
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باری، خسرو انشای خود را چنين آغاز کرد:
»دی که از دبستان به سرای می شدم، در ُکنِج خلوتی از 
بَرزن، دو خروس را دیدم که بال و پَر افراشته، در هم آميخته 

و َگرد برانگيخته اند...«
در آن زمان، کلمات »دبستان« و »بَرزن« ماننِد امروز متداول 
نبود و خسرو از این نوع کلمات بسيار در خاطر داشت و حّتی در 
صحبت و محاورۀ عادی و روزمّرۀ خود نيز آنها را به کار می برد و این 
 یکی از استعدادهای گوناگون و فراوان و در عين حال چشمه ای

از خوشمزگی هاِی رنگارنگ او بود.
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انشای ارتجالِی خسرو را عرض می کردم. دنباله اش این بود:
»یکی از خروسان، ضربتی سخت بر دیدۀ حریف نواخت به َصدمتی که »جهان 
تيره شد پيش آن نامدار«. الجرم سپر بينداخت و از ميدان بگریخت. ليکن خروِس 
غالب، حرکتی کرد نه مناسِب حال درویشان. بر حریِف   مغلوب که تسليم اختيار کرده، 
مخذول و ناالن استرحام می کرد، رحم نياورد و آن چنان او را می کوفت که »پوالد کوبند 

آهنگران«. 
دیگر طاقت دیدنم نماند. چون برق به ميان ميدان َجستم. نخست خروِس مغلوب را 
با دشنه ای که در جيب داشتم، از رنج و عذاب برهانيدم و حاللش کردم. آنگاه به خروس 
سنگدل پرداختم و به سزاِی عمل ناجوانمردانه اش سرش از تن جدا و او را نيز بِسمل 
کردم تا عبرِت همگان گردد. پس هر دوان را به سرای بردم و از آنان هليمی ساختم 

بس چرب و نرم.
»مخور طعمه جز خسروانی خورش       که جان یابدت زان خورش، پرورش«

به دِل راحت نشستم و شکمی سير نوِش جان کردم:
»دمی آب خوردن پس از بدسگال             بِه از عمِر هفتاد و هشتاد سال«

ميرزا مسيح خان با چهرۀ گشاده و خشنود، قلم آهنيِن فرسوده را در دواِت چرک گرفتۀ 
شيشه ای، فروبرد و از پشِت عينِک زنگاری، نوِک قلم را ورانداز کرد و با دو انگشِت بلند 
و استخوانی خود ُکرک و پشِم سِر قلم را با وقار و طمأنينۀ تمام پاک کرد و پس از یک 
ربع ساعت، نمرۀ بيست با جوهر بنفش برای خسرو گذاشت و ابداً هم ایرادی نگرفت که 
بچه  جان، اّوالً خروس چه الزامی دارد که حرکاتش »مناسب حال درویشان« باشد؛ دیگر 
اینکه، خروس غالب چه بدسگالی به تو کرده بود که سر از تنش جدا کردی؟ خروس، 
عبرِت چه کسانی بشود؟ و از همۀ اینها گذشته اصاًل به چه حق، خروس های مردم را سر 
بریدی و هليم درست کردی و خوردی؟ خير، به قوِل امروزی ها این مسائل اساساً مطرح 

نبود.
عرض کردم: حرام از یک کِف دست کاغذ و یک بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه 
بياورد یا الِی کتاب را باز کند؛ با این حال، شاگرِد ممتازی بود و  از همۀ درس های حفظی 
بيست می گرفت؛ مگر در ریاضی که »ُکِميَتش لنگ بود... « و همين باعث شد که نتواند 
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تصدیق نامۀ دورۀ ابتدایی را بگيرد.
من خانوادۀ خسرو را می شناختم. آنها اصاًل شهرستانی بودند. خسرو در کوچکی 
بی مادر شد. پدرش آقا رضاخان، توّجهی به تربيت او نداشت؛  فقط مادربزرِگ او بود که 
نوۀ   پسری اش را از جان  و دل دوست می داشت. دل خوشی و دل گرمی و تنها پناه خسرو 
هم در زندگی همين مادربزر گ بود؛ زنی باخدا، نمازخوان، مقّدس. با قربان و َصَدقه خسرو 

را هر روز می نشاند و وادار می کرد قرآن برایش بخواند.
دیگر از استعدادهای خداداد خسرو، آوازش بود.

معلِّم قرآن ما ميرزا عّباس بود. شعر هم می گفت؛ زیاد هم می گفت؛ اّما به قول نظامی 
»خشت می زد«. زنگ قرآن که می شد، تا پایش به کالس می رسيد، به خسرو می گفت: 

»بّچه! بخوان.« خسرو هم می خواند.
 خسرو، موسيقی ایرانی، یعنی آواز را از مرحوم درویش خان آموخته بود.

یک روز که خسرو زنگ قرآن، در »شهناز« شوری به پا کرده بود، مدیر مدرسه که در 
ایواِن دراز از بِر کالس ها رد می شد، آواز خسرو را شنيد. وارِد کالس شد و به ميرزا عّباس 
ِعتاب کرد که »این تالوِت قرآن نيست. آوازخوانی است!«. ميرزا عّباس تا خواست جوابی 

بدهد، خسرو این بيِت سعدی را با آواز خوش شش دانگ خواند:
» اُشتر به شعِر عرب در حالت است و َطَرب   

گر ذوق نيست تو را کژ طبع جانوری«
مدیر آهسته از کالس بيرون رفت و َدم برنياورد. خسرو همچنان می خواند و مدیر از 

پشت در گوش می داد و لّذت می برد که خود، مردی ادیب و صاحب دل بود.
یک روز خسرو برخالف عادت مألوف یک کيف حلبی که روی آن با رنگ روغن ناشيانه 
ُگل و بُّته نّقاشی شده بود، به مدرسه آورد. همه حيرت کردند که آفتاب از کدام سمت 

برآمده که خسرو کيف همراه آورده است!
زنگ اّول، نّقاشی داشتيم. معلّم نّقاشی ما یکی از سرتيپ های دوراِن ناصرالّدین شاه بود 

و ما هم او را »جناب سرتيپ« می گفتيم.
خسرو با آنکه کيف همراه آورده بود، دفتر نّقاشی و مداد مرا برداشت و تصویِر سرتيپ 
را با »ضمائم و تعليقات« در نهایت مهارت و استادی کشيد و نزد او برد و پرسيد: »جناب 
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سرتيپ، این را من از روی »طبيعت« کشيده ام؛ چطور است؟« مرحوم سرتيپ آهسته اندکی 
خود را جمع و جور کرد و گفت: »خوب کشيدی؛ دستت خيلی قّوت داره!«.

 خسرو دِر کيف را باز کرد. من که پهلوی او نشسته بودم، دیدم محتواِی آن کوزه هاِی
 رنگارنِگ کوچکی بود پر از انواع »مربّاجات«. 

معلوم شد مادربزرگش مربّا پخته و در بازگشت از زیارِت قم آن کيف حلبی و کوزه ها را 
آورده بود.

خسرو  بزرگ ترین کوزه را که مربّای بِه داشت، خدمِت جناب سرتيپ برد  و   دو دستی 
تقدیمش کرد. سرتيپ هم که رهاوردی باِب دندان نصيبش شده بود، با خوش  رویی و در عيِن 
حجب و فروتنی آن را گرفت و باال کشيد و هر وقت مربّا از کوزه بيرون نمی آمد، با سر انگشِت 
تدبير آن را خارج می کرد و با لّذت تمام فرو می داد و به صداِی بلند می گفت: »الها! صد هزار 

مرتبه ُشکر«، که شکِر نعمت، نعمتت افزون کند.
گفتم خسرو، آوازی بسيار خوش داشت و استعدادی فّياض در فراگرفتِن موسيقی. وقتی که 
از عهدۀ  امتحاِن سال ششم ابتدایی برنيامد، یکی از دوستان موسيقی شناس که در آن اوان دو 
کالس از ما جلوتر بود، به خسرو توصيه کرد که به دنبال آموختِن موسيقِی ملّی برود... خسرو 
بی ميل نبود که دنبال موسيقی برود؛ ولی وقتی موضوع را به مادربزرگش گفت، به قول خسرو، 
اشک از دیده روان ساخت که ای فرزند، حاللت نکنم که مطربی و مسخرگی پيشه سازی که 
»همه قبيلۀ من عالماِن دین بودند«. خسرو هم با آنکه خودُرو و خودسر بود، اندرِز مادربزرِگ 

ناتوان را به گوش اطاعت شنيد و پیِ موسيقی نرفت.
خسرو در ورزش هم استعدادی شگرف داشت. با آن سّن و سال با شاگردان کالس هاِی 
هشتم و نهم )مدرسۀ ما نُه کالس بيشتر نداشت( کشتی می گرفت و همه را زمين می زد؛ 
به طوری که در مدرسه حریفی در برابِر او نماند. گفتم که خسرو در ریاضيات ضعيف بود و 
چون نتوانست در این درس نمرۀ هفت بياورد، با آنکه نمره هاِی دیگرش همه عالی و معّدل 
نمره هایش 15/75 بود، از امتحان ششِم ابتدایی رد شد؛ پس ترک تحصيل کرد و دنباِل 

ورزش را گرفت.
من دیگر او را نمی دیدم تا روزی که اّولين مسابقۀ قهرمانِی کشتی کشور برگزار شد. خسرو 
را در ميان تَُشک با حریفی قوی پنجه که از خراسان بود، دیدم. خسرو حریف را با چاالکی و 
حسابگری به قول خودش »فرو کوفت« و در چشم به هم زدنی پشت او را به خاک رسانيد.  26



قهرمان کشور شد و بازوبند طال گرفت. دیگر »خسرو پهلوان« را همه می شناختند و می ستودند 
و تکریمش می کردند؛ ولی چه سود که »حسودان تنگ نظر و عنوداِن بدگهر« وی را به می و 
معشوق و لهو و لعب کشيدند )این عين گفتۀ خود اوست، در روزگار شکست و ِخّفت( به طوری 
که در مسابقات سال بعد با رسوایی شکست خورد و بی سر و صدا به گوشه ای خزید و رو نهان 
کرد و به کلّی ورزش را کنار گذاشت که دیگر »مرد ميدان نبود«. این شکست او را از ميدان 
قهرمانی به منجالب فساد کشيد. »فی الجمله نماند از معاصی ُمنکری که نکرد و ُمسکری که 

نخورد.« تریاکی و شيره ای شد و کارش به ولگردی کشيد.
روزی در خيابان او را دیدم؛ شادی کردم و به سویش دویدم. آن خسرو مهربان و خون گرم 
با سردی و بی  مهری بسيار نگاهم کرد. از چهرۀ تَکيده اش بدبختی و سيه روزی می بارید. 
چشم هاِی درشت و پر فروغش چون چشمه های خشک شده، سرد و بی حالت شده بود. شيرۀ 
تریاک، آن شير بی باک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بود. خدای من! این همان خسرو 

است؟!
از حالش پرسيدم؛ جوابی نداد. ناچار بلندتر حرف زدم؛ با صدایی که به قول معروف، گویی از 
ته چاه در می آمد، با زهرخندی گفت: داد نزن؛ »من گوش استماع ندارم، لِمن تَقول«. فهميدم 
َکر هم شده است. با آنکه همه چيز خود را از دست داده بود، هنوز چشمۀ ذوق و قریحه و 

استعداد ادبِی او خشک نشده بود و می تراوید. از پدر و مادربزرگش پرسيدم. 
آهی کشيد و گفت: »مادربزرگم دو سال است که مرده است. بابام راستش نمی دانم 

کجاست«. 
گفتم: »خانه ات کجاست؟« 

آه سوزناکی کشيد و در جوابم خواند:
    »کبوتری که دگر آشيان نخواهد دید          قضا همی بََردش تا به سوی دانه و دام«

و بدون خداحافظی، راه خود گرفت و رفت.
از این مالقات، چند روزی نگذشت که خسرو در گوشه ای، زیر پالسی ُمندرس، بی  سر   و  صدا، 

جان سپرد و آن همه استعداد و قریحه را با خود به زیر خاک برد.
عبدالحسین وجدانی
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کـارگـاه  درس پژوهــی

1 دو هم خانواده براي هر یک از واژگان زیر بنویسيد.
 ضمائم:  

 تعليقات:   
 معاصي:

1  کدام بخش درس، به تأثير دوست و همنشين تأکيد دارد، آن چند سطر را بنویسيد.
3  به نظر شما، چرا خسرو با آن همه استعداد و توانایي به سرانجامي تلخ دچار شد؟

4 مقصود از عبارت » در ریاضي، ُکِميَتش لنگ بود « چيست؟
5  بيت زیر با کدام بخش درس تناسب دارد، توضيح دهيد.

ز هم صحبت بد، جدایي جدایيبياموزمت کيمياي سعادت
6 نقش دستوري کلمات مشّخص شده را بنویسيد و زمان و نوع فعل را معّين کنيد.

روزي خسرو را در خيابان دیدم.
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یکی را شنيدم از پيران مربّی که مریدی را همی گفت:  ای پسر، چندان 
که تعلّق خاطر آدميزاد به روزی است اگر به روزی ده بودی، به مقام از 

مالئکه در گذشتی.
گلستان،باب هفتم ، سعدی

روزي ده و روزي گنــج   حكمــت
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به کتابخانه رفتيم. در  از دانش آموزان کالس  روزي همراه چند تن 
فهرست کتاب هاي موجود، عنوان »ُگل« نظرمان را جلب کرد.

یکي از دوستان گفت: »شاید  این کتاب دربارۀ بهترین گل زنان فوتبال 
باشد«.

دیگري گفت: »ممکن است دربارۀ ُگل کاري و باغباني باشد«.
سومي گفت: »حّتي مي تواند دربارۀ نغمۀ بلبل باشد«.

خالصه، هر یک چيزي گفتند.
از کتابدار درخواست کردیم و کتاب را آورد. اّما همين که فهرست مطالب 

را دیدیم، همه تعّجب کردیم.
راستي چرا براي یک موضوع، نوشته هاي متفاوت و رنگارنگي خلق 

مي شود؟
وقتی از پشت عينک به طبيعت نگاه می کنيم، طبيعت را با همان رنگی 
می بينيم که رنِگ شيشۀ عينک ماست. اگر رنگ شيشۀ عينک، زرد باشد، 
طبيعت، زرد و پایيزی جلوه می کند. اگر شيشۀ عينک ما، سبز رنگ باشد، 

رنگ طبيعت، سبز و بهاری می شود.  
منظور از عينِک نوشتن، نوِع نگاِه نویسنده به موضوع است. نوِع نگاه ما 
البّته به فکر ما بستگی دارد. هر طور که به موضوع نگاه کنيم، نوشتۀ ما به 
همان رنگ در می آید. اگر از دریچۀ پدیده هاي دیداري )محسوسات( به 
موضوع بنگریم، نوشته ای عينی و محسوس توليد می شود؛ اّما اگر از پنجرۀ 
ذهن و خيال به موضوع نگاه کنيم، نتيجۀ آن، خلق نوشته ای ذهنی و 

خيال انگيز خواهد بود.

 عینک نوشتن
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هر فرد، با توّجه به شناختي که نسبت به موضوع دارد، مطلب را از نگاه خود بيان مي کند. 
هر کس با توّجه به  تجربه، آموزش، تربيت و یادگيري، دنياي متفاوتي دارد؛ بنابراین، نوع نگاه 

و دریچۀ دید افراد نيز متفاوت است.
در  حّتی  است.  موضوع  به  نویسنده  نگاِه  نوِع  نوشته ها،  تفاوت  علّت  اصلی ترین  پس، 
نوشته هایی که موضوع مشترک دارند، به سبب وجود تفاوت در نوع نگاه هر نویسنده به 

موضوع، تفاوت دیده می شود.
موضوع نوشته هاي زیر، »  قلم« است. با آنکه موضوع متن ها یکسان است، هر یک فضاي 

متفاوتي دارند.

 نوشتۀ یک 

در سال های آغازین دبستان استفاده از مداد توصيه می شود و نه خودکار. مداد 
برای تمریِن خوش خّطی مناسب تر است. به دليل ُکندی حرکت مداد، لغزش ها 
هم به حداقل می رسد. در ضمن لغزش های مدادی قابل پاک شدن و اصالح است. 
خيال  به  و  بی صبرند  خودکار،  گرفتن  دست  به  برای  دانش آموزان،   اگرچه 
رفتند که  بعدها  اّما  است؛  لّذت بخش  برایشان  خودکار  با  نوشتن   خودشان، 
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در فهرست بدخط ها و به اصطالح، خّطشان خرچنگ قورباغه ای شد، تازه  متوّجه 
می شوند که این هوس بّچگانه کار دستشان داده است و مجبورند همه جا با 

نوشته هایشان بچرخند و آن را گزارش کنند! 

 نوشتۀ دو  

حرف از خودکار می زدیم؛ خودکار از شأن قلم کاست و دوات را نفی بلد کرد؛ اّما 
این همۀ ماجرا نبود. خودکار آفتی شد و به جان مداد  افتاد. با خودکار مرثيۀ مداد 

نوشته شد. مداد، یار دیرینۀ ما بود.
ميان خودکار و مداد، تفاوت بسيار است. مداد را نرمی بود، خودکار را درشتی. 
مداد با سپيدی کاغذ الفت می گرفت. خودکار به پاکی کاغذ چيرگی می جوید. 
آن را شرم و حيا برازنده بود و این را پرده دری در خور است. مداِد سياه، سياهی 
و سپيدی را در خود داشت. خودکار سياه را جز سياهی نيست. مداد اگر به خطا 
می رفت، امکان محو خطا بود. خودکار اگر بلغزد، لغزش به پایش نوشته است. مداد 

خودنمایی نمی نمود. خودکار، خودنمایی می کند و می فریبد.    
   اتاق آبی

 نوشتۀ سه 

عالمی مشغول نوشتن با مداد بود.
کودکی پرسيد: چه می نویسی؟

عالم لبخندی زد و گفت: مهم تر از نوشته هایم، »مدادی« است که با آن می نویسم. 
می خواهم وقتی بزرگ شدی، مثل این مداد بشوی!

پسرک تعّجب کرد! چون چيز خاّصی در مداد ندید!
عالم گفت: پنج خصلت در این مداد هست. سعی کن آنها را به دست آوری.

اّول: می توانی کارهای بزرگی انجام دهی؛ اّما فراموش نکنی، دستی وجود دارد 
که حرکت تو را هدایت می کند و آن دست خداست!

 دوم: گاهی باید از مداد تراش استفاده کنی. این باعث رنج مداد می شود؛ ولی
نوک آن را تيز می کند. پس بدان، رنجی که می بری از تو انسان بهتری می سازد!
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سوم: مداد هميشه اجازه می دهد برای پاک کردن اشتباه از پاک کن استفاده 
کنی. پس بدان، تصحيح یک کار خطا، اشتباه نيست!

چهارم: چوب مداد در نوشتن مهم نيست، مهم مغز مداد است که درون چوب 
است. پس هميشه مراقب درونت باش که چه از آن بيرون می آید!

در کاری  بدان، هر  باقی می گذارد. پس  اثری  از خود  مداد هميشه   پنجم: 
زندگی ات می کنی، رّدی از آن به جا می ماند؛ بنابراین، در انتخاب اعمالت دقت کن!

   نوشتۀ چهار

 همين که مداد را دید، آهي کشيد و گفت: »عجب، چه کالهي! معلوم نيست چه 
کسي و با چه نّيتي این کاله را بر سرش گذاشته؛ اّما هر چه باشد، بد نيست. نيم 
 این کاله فلزي و نيم آن الستيکي است. البد فلز را براي این گذاشته اند که پایۀ
خوبي به  را  مداد  سِر  البّته  و  باشد  الستيکي  نيمۀ  نگه داشتن  براي   مناسبي 
 در حبس و زندان خود نگه دارد. نيمۀ الستيکي آن هم شاید براي این است که 

بتوانند بيشتر در آن باد کنند و سرانجام مداد را بر باد بنشانند.

   نوشتۀ پنج 

 غضنفر با دیدن مداد لبخندي زد و به یاد حرف مادرش افتاد که به او گفته بود: 
» اگر دفعۀ دیگر روي دیوار همسایه بروي، پایت را قلم مي کنم!« 

راستي، چگونه مي شود پاي کسي را قلم کرد؟ اگر پا قلم شود، آیا مي توان با 
آن نوشت؟

اگر نوشته هاي باال را با دّقت بيشتري بررسي کنيم، درمي یابيم که آنها با وجود متفاوت  
بودنشان، یک اشتراک عمده دارند. بخشي از مطالب این متن ها، مبتني بر تجارب نویسنده 
است. به بيان دیگر، هر شخص با استفاده از حواس، شناختي از جهان پيرامون خود پيدا 
مي کند و آنچه در گفتار یا نوشتار وي مي آید، بازنموِد همان شناخت است. مثاًل وقتي نویسنده 
در متن یک مي گوید: » در سال های آغازین دبستان استفاده از مداد توصيه می شود و نه 
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خودکار. مداد برای تمریِن خوش خّطی مناسب تر است. به دليل ُکندی حرکت مداد، لغزش ها 
هم به حداقل می رسد. درضمن لغزش های مدادی قابل پاک شدن و اصالح است...«، اّطالعاتي 
را که در مورد مداد دارد، براي خواننده بيان مي کند. در واقع، او قباًل در جهان پيرامون خود 
مداد را دیده و از آن استفاده کرده است و به خاطر دارد تا کالس سوم، معلّم به آنها اجازه 
نمي داد با خودکار بنویسند. هنگامي که مي نویسد، همان چيزي را گزارش مي کند که دیده، 
شنيده و لمس کرده است. به بيان دیگر، مطالب او مبتني بر حواس است. این نوع نوشته ها، 

متن های عيني و محسوس هستند.
بخش دیگري از مطالب متن هاي یک تا پنج، برخاسته از ذهن و تخّيل است؛ یعني نویسنده 
از محدودۀ حواس ظاهر، فراتر رفته و وارد فضاي ذهن شده است. به دليل گستردگي ذهن، 
به تعداد انسان ها و با توّجه به خاّلقيت آنها مي توان انتظار داشت، متن هاي متعددي دربارۀ 
هر موضوع، توليد شود. مثاًل نویسندۀ متن شمارۀ پنج با دیدن قلم، در ذهنش، خاطره اي 
تداعي شده است. نویسندۀ متن شمارۀ سه نيز به طور غيرمستقيم مسائل اخالقي را با بيان 
ویژگي هایي براي مداد به انسان ها گوشزد مي کند. در این نوشته ها به دليل وسعت فضاي 
ذهن، تفاوت ها، چشمگير خواهد بود. این نوع نوشته ها که در فضاي ذهن، رشد و پرورش 

مي یابند، ذهني هستند.
بدیهي است که فضای نوشته ها، تلفيقي از فضاهای عينی و ذهنی است؛ مثاًل در متن شمارۀ 
چهار، نویسنده برخي از ویژگي هاي ظاهري مداد را بيان کرده و هم زمان جمالتي نيز از فضاي 
ذهن خود نوشته است؛ اّما در برخي از متن ها فضاي عيني، برجسته تر است )مانند نوشتۀ 

شمارۀ یک( و در بعضي فضاي ذهني غلبه دارد )مانند نوشتۀ شمارۀ سه(.
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1  موضوعي را انتخاب کنيد و با توّجه به آموخته هاي درس، دربارۀ آن متني بنویسيد.

موضوع: ................................................................................................................. 

           کارگاِه نگارش
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2 نوشته های دوستانتان را بر پایۀ سنجه های زیر، ارزشيابی کنيد.   

شمارک سنجه های ارزیابیردیف
گزارش عملكرد

عددیانشایی)توصیفی(

1

 توليد متن منسجم: 
 عينی با بهره گيری از حواس
  ذهنی با استفاده از خاّلقيت 

ذهن
5

5پرهيز از نوشتن جمله های طوالنی2
5 رعایت اصول بندنویسی3
2 شيوۀ خواندن4
3 رعایت امال و نکات نگارشی5

20جمع بندی

  با توّجه به ارزشيابی باال، برداشت نهایی خود را از نوشتۀ دوستانتان، در چند سطر 
بنویسيد:

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

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

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

36



* برداشت خود را از َمَثل»   از کوزه، همان برون تراود که در اوست«، در یک بند 
بنویسيد.

َمَثل نویسی
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مهر و وفا
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�ت �ز د�گ �ی

سر �آ همـ  ّصـه 
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 حافظ
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کـارگـاه  درس پژوهــی

1 هر واژۀ زیر، در متن درس، به چه معنایي آمده است؟
   )................(  ُخلد  
  )................(  عشرت 
   )................(   شب رو  

2  با توّجه به ساختمان واژه، کلمات مناسب را از متن درس بيابيد و مانند نمونه، در 
جدول زیر قرار دهيد.

مرّکبمشتقساده

• ُگل
............... •
............... •
............... •

• گلدان
............... •
............... •
............... •

•  گالب
............... •
............... •
............... •

3 قافيه و ردیف را در بيت آغازین و پایاني شعر حافظ مشّخص کنيد.
4  هرگاه یک کلمه، به چند معنا در کالم به کار برود، آرایۀ » ایهام« پدید مي آید؛  ایهام، 
در لغت، به معناي »به وهم و گمان انداختن« همان گونه که در مصراع »چون بوي تو 
دارد جان، جان را هله بنوازم« ،کلمۀ »بوي« در دو معناي مختلف »  رایحه« و » آرزو« 

به کار رفته است.
نمونه اي از  این آرایۀ ادبي را در متن درس بيابيد.

5 بيت زیر)از سنایي(، با کدام قسمت از سرودۀ حافظ، ارتباط مفهومي دارد؟
هر زمان، حال وی از شکل دگر خواهد شدغم و شـادی جهان را نبَود هيچ ثبات
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رازداری گنــج   حكمــت

روزی یکی نزدیک شيخ آمد و گفت:»ای شيخ آمده ام تا از اسرار حق چيزی با من نمایی«. 
شيخ گفت : »باز گرد تا فردا«. 

آن مرد بازگشت.
 شيخ بفرمود تا آن روز، موشی بگرفتند و در ُحّقه کردند و سر حّقه محکم کردند. 

دیگر روز آن مرد باز آمد و گفت: »ای شيخ، آنچ وعده کرده ای، بگوی«.
شيخ بفرمود تا آن حّقه را به وی دادند و گفت: »زینهار، تا سر این حّقه باز نکنی«. 

مرد حّقه را برگرفت و به خانه رفت و سودای آنش بگرفت که آیا در این حّقه، چه سّر است؟ 
هر چند صبر کرد نتوانست. سر حّقه باز 

کرد و موش بيرون جست و برفت. 
مرد پيش شيخ آمد و گفت: »  ای شيخ، 
من از تو سّر خدای تعالی طلب کردم، تو 

موشی به من دادی؟! «.
شيخ گفت: »  ای درویش، ما موشی 
در حّقه به تو دادیم، تو پنهان نتوانستی 
داشت؛ سّر خدای را با تو بگویيم، چگونه 

نگاه خواهی داشت؟!«.

اسرارالّتوحید، محمدبن منّور
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