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پیش از ابداع خط، انسان ها برای ایجاد ارتباط فقط از دو مهارت زبانی »گفتن« و »شنیدن« استفاده 
توانایی جوامع  ابداع شد،  نوشتاری  نخستین خطوط  که  پیش  هزار سال  ده  از حدود  اما  می کردند؛ 

انسانی در ایجاد ارتباط صد چندان گردید. 
اگر زبان را دارای دو جنبٔه گفتاری و نوشتاری بدانیم، معموالً زبان نوشتاری نزد اکثر افراد مهم تر 
از زبان گفتاری است زیرا نوشتار سنجیده تر از گفتار است و هنگام نوشتن، امکان تفّکر، سنجش و 
تجدید نظر وجود دارد. از سوی دیگر، آثار معتبر ادبی، متون مذهبی و میراث فرهنگی از طریق نوشتار 
در دسترس جامعه قرار می گیرد. از این رو آموزش این جنبٔه زبان از اهّمّیت باالیی برخوردار است.

دیگر  پدیدٔه  هر  مانند  نوشته  اجزای  اّول  یازدهم شامل شش درس است. در درس  نگارش  کتاب 
توصیف و تبیین می شود. در این درس، به مبحث ساختار پرداخته شده است و در واقع مروری بر 

است.  یک  متوسطٔه  مطالب 
آموزش »تولید محتوا« از درس دوم آغاز می شود و تا درس ششم ادامه می یابد. در درس دوم فضای 
نوشته به لحاظ زمان و مکان شکل می گیرد و گسترش می یابد. آن گاه در درس سوم، شخصیت ها در این 
فضا قرار می گیرند و توصیف می شوند و در درس چهارم چگونگی عنصر گفت وگو بین شخصیت ها 
ارائه می شود و به این ترتیب محتوا به تدریج تکمیل شده، گسترش می یابد. در درس پنجم با ارائٔه قالب 

سفرنامه از هر سه عنصر فضای نوشته )زمان و مکان(، شخصّیت و گفت وگو استفاده می شود.
را طی  مسیر عکس  درس ششم  اما  می شود  داده  آموزش  نوشته  گسترش  پنجم  تا  اّول  درس  از 
می کند     و متن گسترش یافته، خالصه می شود. این دو فرایند، عکس یکدیگرند و در عمیق شدن فهم و 

مؤثّرند. بسیار  دانش آموزان  مهارت 
هدف کتاب نگارش، مهارت آموزی در نوشتن است. این مهم طی فرایندی سه مرحله ای به انجام 
بود.  آنها خواهد  اتّصال  حلقٔه  روشمند،  گونه ای  به  داشته،  تناسب  درس  هر  موضوع  با  که  می رسد 

مراحل سه گانٔه نوشتن شامل شش گام است:

پیشگفتار



مراحل نوشتن
الف( پیش از نوشتن

1ــ انتخاب موضوع 
2ــ تجّسم و بارش فکری

3ــ سازماندهی و طرح اّولّیٔه نوشته
ب( نوشتن 

4ــ پیش نویس
پ( پس از نوشتن

5  ــ بازبینی و گسترش نوشته
6  ــ نوشتن نهایی و پاک نویس

در متن درس ها پس از هر مرحله، فّعالّیتی طّراحی شده است تا نوشته های دانش آموزان در فرایندی 
این  نهایت  در  و  آماده شود.  پایان درس  در  گام های شش گانه،  کردن  با طی  و  یابد  تکوین  تدریجی، 

نوشته ها با استفاده از جدول سنجه ها، نقد و بررسی گردد.



قلم و  لوح  خداوند  نام  عدمبه  و  وجود  نگار  حقیقت 

»حِسّ نوشتن«
انشا، تعریف نگاه دانش آموز به زندگی است. در کالس انشا دانش آموزان می توانند احساس خود 

را بیان کنند و دیگران را از آنچه در درونشان می گذرد آگاه کنند.
برای شروع، اّولین کاری که می کنیم ایجاد »حّس نوشتن« در دانش آموزان است. یعنی دانش آموزان 
یاد بگیرند و نیازمند به این بشوند که بنویسند. هیچ کس نمی تواند به کسی یاد بدهد چگونه به زندگی نگاه 
کند. انشا از جایی آغاز می شود که تا به حال کسی، آن نگاه را به زندگی و موضوع نکرده. تربیت نگاه، 

بسیار مهم است.  
اگر شما بتوانید در طول سال های تدریستان چهار تا بچٔه خاّلق از توی این بچه ها بیرون بکشید  معلّم 

بوده اید و لذت برده اید.
)هوشنگ مرادی کرمانی(


