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ادبیات فارسی
مبانی برنامۀ درسی حوزه یادگیری زبان و ّ
فرهیخته فرهنگ ایران است و چونان
بازنمایاننده اندیشه ها ،باورها و شکوه فکر
ادبیات فارسی،
ٔ
زبان و ّ
ٔ
میراث ارزشمند نسل ها و سده ها از گذشته به امروز ،راه یافته است .برگ برگ فرهنگ و ادب فارسی را
توجه به این موضوع
آثار منثور و منظومی تشکیل داده که بیانگر غنای اندیشه و بینشوری ایرانیان استّ .
حساس و خطیر برنامه ریزان درسی به ویژه در قلمرو تعلیم و تربیت به شمار می رود تا از طریق
حیاتی،
ٔ
وظیفه ّ
ایجاد فضاهای مناسب برای دانش آموزان ،امکان آشنایی آنان با این ذخایر فرهنگی فراهم آید و تجارب
طیبه و نیکوتر زیستن ،کسب شود .یکی از مهارت های ضروری در
شایسته برای رسیدن به مراتبی از حیات ّ
دنیای کنونی ،توانایی نوشتن است ،انسان در زندگی اجتماعی ،به بازگویی سخن و ارتباط با همنوعان خود
نیاز دارد .نوشتن در کنار گفتن ،از راه های ماندگارسازی کالم و بیان افکار است .نوشتن به سبب پیوستگی
خل ّقیت و کاربرد آن ،داشته باشد؛ بنابراین،
ناگسستنی با اندیشه و تفکّر انسان ،می تواند نقشی مهم در تقویت ّ
برنامه درسی مناسب ،می توان دانش آموزان را با این حوزه ،آشنا و آنان را نسبت به
طراحی و تدوین
ٔ
با ّ
پاسداری از میراث فرهنگی ترغیب کرد و در به کارگیری آموخته ها در زندگی توانمند ساخت.
رویکردهای حاکم بر برنامه درسی نگارش
حوزه برنامه ریزی
رویکرد ،جهت گیری اساسی نسبت به فرایند یاددهی ــ یادگیری و ابعاد گوناگون آن در
ٔ
ادبیات فارسی) می توان
درسی است .در یک نگاه کلّی ،از دو دیدگاه
(برنامه درسی ملّی و ٔ
ٔ
برنامه درسی زبان و ّ
به رویکرد ،نگریست.

رویکرد عام
«برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران» ،یعنی شکوفایی فطرت الهی ،استوار است و تألیف و
بر بنیاد
ٔ
پهنه
توجه به عناصر پنج گانه (علم ،تفکّر ،ایمان ،اخالق ،عمل) و جلوه های آن در چهار ٔ
سازماندهی کتاب با ّ
(خود ،خلق ،خلقت و خالق) انجام گرفته است.
رویکرد ویژه
ادبیات فارسی ،رویکرد ویژه یا خاص برای آموزش مهارت های نوشتاری ،رویکرد
در ٔ
برنامه درسی زبان و ّ
مهارتی است.
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رویکرد مهارتی
رویکرد اصلی برنامه در تألیف و سازماندهی محتوای آموزشی این دوره« ،رویکرد مهارتی» است.
یعنی توانایی نوشتن ،مهارتی است که در پی آموزش ،تمرین ،تکرار و نوشتار ،کسب می شود .نوشتن،
هنری زبانی نیست بلکه مهارتی اکتسابی است .از این رو ،این درس ،کامال ً ورزیدنی و عملی است.
دانستنی های حفظی این کتاب ،بسیار اندک و ناچیز است لذا باید از کشاندن آموزش کتاب به سمت
مباحث دانشی و حفظ کردنی پرهیز شود .دانش آموزان باید در کالس ،فرصت نوشتن و بازنویسی و نقد
نوشته های یکدیگر را تجربه کنند .مناسب ترین راه ،همین است .یکی از اصلی ترین دالیل کاهش حجم
و تعداد درس ها ایجاد فرصت بیشتر برای تجربه های یادگیری است.کمتر حرف بزنیم و برای نوشتن به
دانش آموزان ،فرصت بیشتری بدهیم.
توجه بوده است که
افزون بر رویکرد خاص ،چند رویکرد فرعی نیز در تدوین و سازماندهی محتوا مورد ّ
عبارت اند از:
نمایه رویکردهای فرعی برنامه درسی
رویکرد ک ّلی
الیت محوری
رویکرد ّ
فع ّ
رویکرد ساختاری
رویکرد ارتباطی

رویکرد ک ّلی
بر اساس این رویکرد (روان شناسی گشتالت) ،انسان هنگام برخورد با امور و پدیده ها ،ابتدا به ّ
کل آنها
سازنده کل می پردازد؛ به همین جهت در برنامه های درسی و مراحل
توجه می کند و پس از آن به اجزای
ّ
ٔ
یاددهی ــ یادگیری نیز باید نخست اشکال و صورت های کل را به دانش آموزان یاد بدهیم ،سپس با استفاده
معرفی کنیم.
«شیوه
از
ٔ
تجزیه کل به عناصر سازنده» ،اجزای آن را ّ
ٔ
الیت محوری
رویکرد ّ
فع ّ
ماهیت درس نگارش ،مهارتی است و از طریق این مهارت ها
توجه به اینکه بخش قابل ّ
با ّ
توجهی از ّ
برنامه درسی
طراحی ٔ
به جنبه های درونی و برونی فرد پرداخته می شود ،سعی شده است به طور متعادل در ّ
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توجه کافی شود و متناسب با آن عناصر محتوا و
دوره متوسطه ّ
نگارش به جنبه های مختلف دانش آموز ٔ
الیت  های یادگیری سازماندهی شود.
ّفع ّ

رویکرد ساختاری
طراحی و تدوین شده که در نهایت ،دانش آموز نسبت به ساختارهای
ٔ
برنامه آموزش نگارش به گونه ای ّ
دهنده زبانی و نوشتاری آگاهی پیدا کند و از طریق مهارت در شناخت جنبه های توصیفی زبان ،به
تشکیل ٔ
معانی موجود در آن پی ببرد و بتواند در نوشتن ،ساختار معیار زبان نوشته را به کار بگیرد.
رویکرد ارتباطی
در این رویکرد ،کتاب نگارش وسیله ای برای فهم و پیام رسانی و برقراری روابط اجتماعی بین افراد تلقّی
اهم ّیت داده می شود؛ در نتیجه،
می گردد و به جای توانش زبانی و ادبی به توانش ارتباطی و کنش های زبانی ّ
ادبیات ،رشد یافته ،امکان تعامل بین افراد و گروه ها افزایش
حس نیاز دانش آموز به بهره گیری از آثار زبان و ّ
می یابد.
مهم ترین نکته در این رویکرد این است که آموزه ها و ره یافت های این رویکرد به گونه ای است که هم
رویکرد ساختاری و هم رویکرد نقش گرایی را در بر می گیرد .شاید بتوان رویکرد ارتباطی را به عنوان یک
همه توانایی های زبانی در پی
رویکرد کامال ً تلفیقی در قلمرو مهارت های زبانی به شمارآورد .از این دیدگاهٔ ،
پروردن خوب سخن گفتن و راحت نوشتن برای دستیابی به مهارت ارتباط هستند.
اهداف برنامه درسی
الف) عنصر تعقل:
تقویت تفکّر و پرورش ّقو ٔه قضاوت و ارزیابی منطقی
ایجاد فرصت های مناسب در برنامه برای تربیت و پرورش شهروندانی با نگرشی عقالنی
خلق و انتقادی
ایجاد فرصت های مناسب در برنامه برای تربیت و پرورش تفکر ّ
تقویت توانایی تفکّر و افزودن بر توانایی های ذهن و زبان
ب) عنصر ایمان:
ایجاد عالقه به زبان ،فرهنگ و ادبیات ایران اسالمی در میان دانش آموزان
بهره گیری از مظاهر باورشناختی و ایمانی در نوشته ها
تقویت عالقه و نگرش مثبت به مطالعه و کتاب خوانی
تقویت عالقه و نگرش مثبت به کاربرد مهارت های نوشتن
ایجاد عالقه نسبت به کالم بزرگان و به کارگیری آن در نوشتن
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پ) عنصر علم:
آشنایی با ساختار متن
آشنایی با سازمان دهی و طراحی بندهای نوشته
شناخت روش های گسترش محتوای متن
آشنایی با فضاسازی در نوشته
تقویت توانایی توصیف زمان و مکان رویدادها
آشنایی با شخصیت پردازی
آشنایی با چگونگی توصیف ظاهری شخصیت ها
روحیه اشخاص
آشنایی با چگونگی توصیف حالت ها و
ٔ
آشنایی با «گفت وگو» به عنوان یکی از روش های گسترش محتوا
آشنایی با طراحی گفت وگو بین دو طرف
آشنایی با قالب «سفرنامه»
آشنایی با چگونگی نوشتن سفرنامه
آشنایی با روش های کاهش محتوای متن
شناخت انواع روش های خالصه نویسی
ت) عنصر عمل:
کسب مهارت طراحی ساختار نوشته
توانایی سازمان دهی محتوای نوشته
کسب مهارت در گسترش محتوای متن
توانایی فضاسازی و توصیف زمان و مکان رویدادها
توانایی شخصیت پردازی
آفرینش متن با توصیف ظاهری و باطنی شخصیت ها
توانایی طراحی گفت وگو
کسب مهارت معرفی شخصیت ها با گفت وگو
آفرینش متن بر اساس لحظه نگاری و تجربیات سفر
توانایی ثبت رویدادها و لحظات خاص و جالب سفر
توانایی خالصه کردن نوشته با روش وابسته به متن
توانایی خالصه کردن نوشته با روش آزاد
نوشته خود و دیگران
توانایی ارزشیابی ،نقد و تحلیل
ٔ
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توانایی باز آفرینی مثل ها
توانایی بازنویسی حکایت ها
توانایی بازپروری اشعار
مهارت نقد منصفانه بر اساس سنجه های معین
توجه به پاکیزه نویسی و خوش خطی و نداشتن غلط امالیی در انشا
ّ
کسب مهارت ویراستاری
ث) عنصر اخالق:
آشنایی با ارزش های فرهنگی ،دینی ،اجتماعی و اخالقی ایران اسالمی
تقویت عالقه مندی به رعایت اصول اخالقی و منصفانه در نقد آثار
تحمل سخن دیگران
تقویت فرهنگ نقدپذیری و ّ
مطالعه آثار ادبی
تلطیف احساسات ،عواطف و التذاذ ادبی از راه
ٔ
ساختار و محتوا
متوسطه ّاول
دوره
کتاب نگارش یازدهم بخشی از
ٔ
ٔ
برنامه آموزش مهارت نوشتن است که آغاز آن به ٔ
متوسطه ّاول
برمی گردد؛ بنابراین برای آشنایی با این برنامه الزم است بازگشتی مختصر بر ساختار محتوای
ٔ
داشته باشیم.
اول
نگاهی به ساختار و محتوای کتاب «نگارش»
ٔ
متوسطه ّ
دوره
متوسطه ّاول عالوه بر نوشتن ،به مهارت های شنیدن ،سخن گفتن ،درک متن و
ٔ
در کتاب نگارش ٔ
نقد و تحلیل توجه شده است.
نقطه آغاز نوشتن در این کتاب ،آموزش تفکر ،طبقه بندی مطالب در ذهن و انسجام نوشتاری است .در
ٔ
ادامه برای آموزش نوشتن ،چارچوب ها و روش هایی ارائه می شود.
کتاب نگارش در
متوسطه ّاول شامل هشت درس است .در هر درس عالوه بر متن درس ،تمرین های
ٔ
«فعالیت های نگارشی»« ،درست نویسی»« ،تصویرنویسی»« ،حکایت نگاری»
نوشتاری در سه بخش با عنوان ّ
«مثَل نویسی» ،سازمان دهی شده است؛ بنابراین هر درس شامل موارد زیر خواهد بود:
یا َ
متوسطه ّاول دارد.
دوره
ٔ
نمایه ای که در ادامه می آید مروری سریع بر مطالب کتاب های نگارش ٔ
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اول
نمایه محتوای کتاب های متوسط ٔه ّ
اول
درس ّ

درس دوم

نقشه نوشتن

طبقه بندی
موضوع

پایه هفتم
ٔ

آشنایی با
سازماندهی
ذهنی برای
نوشتن یک
اثر تقویت
توانایی
طبقه   بندی
ذهن و نوشته

مهندسی
نوشتن

پایه هشتم
ٔ

آشنایی با
سازمان دهی
ذهنی برای
نوشتن یک
اثر،
مروری بر
پایه
محتوای ٔ
هفتم

درس سوم

درس چهارم درس پنجم

روشی برای
راهی برای نظم
کوچکترکردن بندهای بدنه جمله موضوع بند مقدمه ،بند دادن به ذهن و نوشتن دربارهٔ
موضوع
نتیجه
موضوع های
نوشته
ذهنی

آشنایی با
آشنایی با شناخت جمله آشناییبیشتربا
طبقه بندی
مهارت
موضوع و جمله موضوع
موضوع
کوچکترکردن جملههای تقویت مهارت
تقویت توانایی
موضوع و
تکمیلی و تولید بندهایی
تفکیک بندهای تقویت مهارت تقویتکننده و با رعایت جمله
موضوع توانایی
شناخت
نقش آنها در موضوع و
تشخیص
ریز     موضوعها بند   نویسی
جملههای
«   ریز        موضوع»های
در متن
تکمیلکننده
یک نوشته
بیشتر بخوانیم،
بهتر بنویسیم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

نگاه کنیم و
بنویسیم

آشنایی با سواد
مطالعه کتاب
ٔ
همراه با درک و دیداری در خوب
نوشتن،
مایه       آن
درون ٔ
تقویت توجه
و آشنایی با
این موضوع که هر به ویژگی های
ظاهری
تصویر،
نگارهنقّاشی،
نگارگری و...
در واقع یک متن
است.

گوش بدهیم و
بنویسیم
حافظه
تقویت
ٔ
شنیداری از
طریق خوب
گوش دادن،
تقویت
مهارت
شنوایی و
بهره گیری از
آن در نوشتن

با سنجش
و مقایسه،
آسان تر
بنویسیم
آشنایی با
شیوهٔ سنجش
و مقایسه
درنوشتن و
تقویت توجه
به جنبه های
گوناگون یک
پدیده

آشناییبابند تقویت مهارت آشنایی با طرح
مقدمه و بند نوشتن با طرح سؤال برای
درباره
نتیجه و تقویت سؤاالتیمناسب نوشتن ٔ
مهارت در برایتولیدمتن مفاهیم ذهنی
فضا        سازی                   و
تصویریکردن
نوشته

با    جانشین سازی دگرگونه ببینیم
و گونه گون
راحتتر
بنویسیم
بنویسیم

افکار و
گفتارمان را
بنویسیم

آشناییبا
آشنایی با
نوشتن از طریق
شیوهٔ
جانشین    سازی نگریستن از
درنوشتن
دیدگاههای
مختلف به یک
موضوع ،توجه
به مزایا ،معایب،
نکات جالب
یک موضوع
و...

آشنایی با
کاربردهای
زبان معیار
و کاربردهای
زبان گفتاری،
تقویت توانایی
برگرداندن زبان
گفتار به زبان
معیار
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با ذهنی

نظام مند

واژه ها را
بشناسیم،

نوع زبان نوشته فضا و رنگ نوشته راخوش
را انتخاب کنیم

نوشته را

تغییر دهیم

و پرورده

گزینش کنیم و

مروری بر

اهمیت گسترش
ّ

آشنایی با

بهره گیری از

«نوشته های

ومحتوایی

شبکه معنایی،
ٔ

«نوشته های

«طنزآمیز»و

بنویسیم

به کار بگیریم.

پایه نهم
ٔ

نقشه ذهنی
ٔ

واژگان و

پرورش ذهن

ظرفیت های

و راه های

ناسازی معنایی
تنوع فعل ها

قالبی برای

وسعت و عمق

نوشته را

آغاز کنیم ،زیبا نوشتن برگزینیم نوشته را بیشتر ویرایش کنیم
کنیم

به پایان    ببریم
ونیکو

نامگذاری       کنیم
زبانی
بافت ِ
عادی» و

ادبی» شناخت
ویژگی های

آشنایی با

آشناییبا

بافتزبانی

نوشته های

«غیرطنز».

قالبهای

مثبت نسبت به

از ویرایش

مناسب و
مناسب برای
مرحله
مطالعه    کتاب ،نوشته در
ٔ
ٔ
آغاز و پایان مختلف نوشته به     منظور افزودن آزادنویسی و
مو ّفق یک مانندداستان ،بر وسعت و عمق تأکید بر اهمیت

آشنایی با شش

زبان عادی و شیوه و شگرد
زبان ادبی

روش های

شناخت

ایجاد نگرش

تأکید بر پرهیز

برای خلق

فضای طنز در
نوشته

نوشته

گزارش،

نوشته و

ویرایش

مرحله
زندگینامه ،بهرهگیری از آیه ،در
ٔ
سفرنامه ،حدیث ،سخنان پیراسته  نویسی.

خاطره  ،نامه
و...

حکیمانهَ ،م َثل

و ...در نوشتن

متوسطه ّاول به دبیران محترم توصیه می شود.
مطالعه و دقت در مطالب کتاب نگارش
ٔ
صفحه بعد ،مباحث آن را
نمایه
ٔ
پایه نهم ،کتاب نگارش دهم تألیف شد که می توان در ٔ
پس از کتاب نگارش ٔ

مرور کرد.درس اول کارگاه نوشتن

هنجار نوشتاری

حکایت نگاری
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نمایه محتوای کتاب نگارش دهم

پایه دهم
نمایه ( )1ساختار ک ّلی کتاب نگارش ٔ

ستایش

پرورش موضوع

اول
درس ّ

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
حکایت نگاری

درس دوم

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
مثل نویسی

درس سوم

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
شعر گردانی

درس چهارم

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
حکایت نگاری

عینک نوشتن

نوشته عینی

نوشته های گزارش گونه

نوشته ذهنی ( )1جانشین سازی

درس پنجم

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
مثل نویسی

نوشته ذهنی ( )2مقایسه و سنجش

درس ششم

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
شعر گردانی

نوشته ذهنی ( )2ناسازی نفاهیم یا تضاد مفاهیم
درس هفتم

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
حکایت نگاری

درس هشتم

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
مثل نویسی

نیایش

نوشته های داستان گونه
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متوسطه ّاول و نگارش دهم ،به معرفی ساختار
اینک پس از آشنایی مختصر با ساختار کتاب نگارش در
ٔ
کتاب نگارش یازدهم می پردازیم.
آشنایی با ساختار کتاب نگارش یازدهم
پایه یازدهم با کتاب نگارش دنبال می شود؛ به بیان دیگر دانش آموزان با
برنامه آموزش مهارت نوشتن در ٔ
ٔ
متوسطه ّاول و سال دهم ،سطوحی از این مهارت را کسب کرده اند .برای آشنایی با ساختار
دوره
ٔ
گذراندن ٔ
نمایه زیر آمده است.
کتاب نگارش یازدهم نگاهی به فهرست مطالب کتاب خواهیم داشت که در ٔ
نمایه محتوای کتاب نگارش یازدهم

پایه یازدهم
نمایه ( )1ساختار ک ّلی کتاب نگارش ٔ

ستایش
اول
درس ّ

ساختار نوشته :ساختار و محتوا

کارگاه نوشتن
حکایت نگاری

گسترش محتوا ( :)1زمان و مکان

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

کارگاه نوشتن
شعر گردانی

گسترش محتوا ( :)2شخصیت

کارگاه نوشتن
حکایت نگاری

گسترش محتوا ( :)3گفت وگو

کارگاه نوشتن
شعر گردانی

کارگاه نوشتن
شعر گردانی

سفرنامه

کاهش محتوا :خالصه نویسی

کارگاه نوشتن
مثل نویسی

نیایش

کتاب نگارش یازدهم شامل شش درس است .در هر درس عالوهبر متن درس ،تمرینهای نوشتاری در چهار
«مثَل نویسی» و «   شعر گردانی» سازماندهی شده است.
بخش با عنوان «کارگاه نوشتن »« ،حکایت نگاری»َ ،
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نمایه ساختار یک واحد درسی کتاب نگارش یازدهم

ساختار یک واحد درسی
متن و تصویر

کارگاه نوشتن

حکایت نگاری
مثل نویسی
شعر گردانی

معرفی عناصر درس
1ـ متن درس
اولین بخش هر درس محتوای آموزشی آن است که به صورت نظام مند دانش آموزان را با ساختار و
درباره
اجزای نوشته آشنا می کند و چگونه نوشتن را با روش های مختلف آموزش می دهد .توضیح بیشتر
ٔ
اهداف و محتوای متن درس در بخش دوم کتاب در بررسی درس ها ارائه می شود.
هدف کتاب نگارش ،مهارت آموزی در نوشتن است .این مهم طی فرایندی انجام می شود که سه مرحله
حلقه اتصال آنها خواهد بود .این مراحل خود
دارد و متناسب با موضوع هر درس است و به نوعی روشمند ٔ
شامل شش گام می شوند.
مراحل نوشتن

الف) پیش از نوشتن
1

انتخاب موضوع؛
تجسم و بارش فکری؛
اولیه نوشته؛
سازماندهی و طرح ٔ

4

پیش نویس؛

5

بازبینی و گسترش نوشته؛
نوشتن نهایی و پاک نویس.

2
3

ب) نوشتن

پ) پس از نوشتن
6

12

نوشته دانش آموز در فرایندی
در متن درس ها پس از هر مرحلهّ ،فعالیت طراحی شده است؛ به بیان دیگر
ٔ
تدریجی ،تکوین می یابد و با طی کردن گام های شش گانه ،در پایان درس آماده می شود .بدیهی است در ادامه
با استفاده از جدول سنجه ها ،نوشته های دانش آموزان نقد و بررسی خواهد شد.
2ـ کارگاه نوشتن
فعالیت های کارگاه نوشتن با نظمی علمی و منطقی آموزشی به دنبال هم آمده اند .در این بخش سه
شماره دو با هدف پرورش توانایی
شماره یک با هدف تقویت توانایی تشخیص،
فعالیت طراحی شده است.
ٔ
ٔ
طراحی
نوشتن و تولید دانش آموزان و
شماره سه با هدف تقویت توانایی بررسی متن ،تحلیل و نقدنویسیّ ،
ٔ
شده است.
اول
فعالیت ّ

درحوزه بازشناسی قرار می گیرد و پاسخ این بخش اغلب همگراست (پاسخ ها
نخستین فعالیت نگارشی
ٔ
تقریباً یکسان و مربوط به متن درس است و دانش آموزان با فهم مطالب درس پاسخ آن را خواهند داد) .این
توجه و دریافت دانش آموزان را نسبت به آموزه های متن درس ،ارزشیابی خواهد
پرسش ،میزان تشخیصّ ،
کرد.
فعالیت دوم
فعالیت نگارشی دوم در
حوزه آفرینش قرار می گیرد و هدف از این بخش ،پرورش توانایی نوشتن و تولید
ٔ
دانش آموزان است و این فعالیت واگراست .البته ،سنجه ،معیار و موضوع نوشتن در هر درس بر بنیاد
آموزه های همان درس استوار است .فعالیت نخست ،برای تقویت دید بازشناسی و تشخیصی و فعالیت دوم
با هدف پرورش توانایی آفرینش و تولید نوشتن و انشای دانش آموزان طراحی شده است.
فعالیت سوم
فعالیت سوم در قلمرو داوری ،نقد و تحلیل قرار می گیرد .در این تمرین دانش آموزان از هم می آموزند،
به هم می آموزانند و به دلیل داشتن زبان مشترک و احساسات نزدیک ،بهتر می توانند مفاهیم را به یکدیگر
تفهیم و منتقل سازند .مبنای بررسی و نقد نوشته ها همان سنجه هایی است که در تمرین هر درس ،ذکر شده
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است .در این فعالیت ،دانش آموزان ،نخست یاد می گیرند که بادقّت به خوانش نوشته های هم کالسی خود
حافظه کوتاه مدت خود و البته
گوش بدهند (تربیت سواد شنیداری و افزایش درک شنیداری) ،سپس بر بنیاد
ٔ
یادداشت برداری ،نقد و نظر خود را مکتوب کنند.
اهداف کارگاه نوشتن ،عبارت است از:
 تقویت توانایی بازشناسی (تشخیص) متون
 پرورش توانایی آفرینش نوشتاری ،نوشتن و تولید
 افزایش توانایی بررسی متن ،تحلیل و نقدنویسی
نوشته دیگران
درباره افکار و اندیشه های بیان شده در
 تقویت توانایی اظهار نظر
ٔ
ٔ

 کسب مهارت درکاربرد صحیح قواعد دستوری برای درست سخن گفتن و درست نوشتن به زبان
فارسی معیار
نوشته دیگران
 پرورش توانایی نقد و تحلیل و کاربست هر یک از آموزه های درس در
ٔ
 کسب مهارت در کاربرد صحیح کلمات در مناسبات اجتماعی و مکاتبات
 تقویت مهارت در کاربرد صحیح کلمات ،ترکیبات و اصطالحات هر پایه
 کسب مهارت و توانایی استفاده از زبان معیار
 کسب مهارت در بیان افکار و اندیشه ها به صورت نقد و ارزیابی آثار
درباره محتوا و پیام متن
 توانایی فرضیه سازی ،استدالل و نتیجه گیری
ٔ
3ـ حکایت نگاری
در حکایت نگاری ،تأکید بر بازنویسی به زبان ساده و ساده نویسی است .بخش حکایت نگاری با هدف
بارور سازی ذهن و زبان ،آشنایی با متون و حکایات کهن ،پرورش حافظه و تقویت توان خوب سخن گفتن و
زیبا نوشتن در کتاب گنجانده شده است .بازنویسی یکی از روش های دست ورزی برای کسب مهارت های
نوشتاری است .همچنین به عنوان پل ارتباطی ،موجب حفظ و گسترش بن مایه های حکمت و فرهنگ
می گردد .در حکایت نگاری باید مجالی ایجاد کرد تا دانش آموزان ،آزادانه و با اندیشیدن و مشورت کردن
در فضایی پر از نشاط و آرامش به نوشتن بپردازند.
اهداف حکایت نگاری عبارت است از:
 گسترش نوشته از راه ساده نویسی
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 تقویت سواد ادراکی دانش آموزان و درک و فهم مناسب متون کهن
 تقویت شناخت ساختار زبان فارسی معیار و به کارگیری صحیح آن در حکایت نگاری به زبان ساده
 ایجاد فرصت برای ساده نویسی از طریق حکایت ها
 کسب مهارت در نوشتن از طریق دست ورزی در بازنویسی حکایت ها
 آشنایی با مضامین حکایات کهن فارسی
نمای ٔه حکایت نگاری کتاب نگارش پای ٔه یازدهم
درس سوم

«طاوسی و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند و عیب و هنر یکدیگر
موزه (کفش) سرخ که در پای توست
را دیدند .طاووس با زاغ گفت :این ٔ
الیق دیبای نگارین من است .همان وقت که به وجود می آمده ایم در
موزه
موزه سیاه تو را پوشیده ام و تو ٔ
پوشیدن موزه ،اشتباه کرده ایم .من ٔ
سرخ مرا.
زاغ گفت :بر خالف این است ،اگر خطایی رفته است در پوشش های
موزه من است؛ در
دیگر رفته است .باقی پوشش های زیبای تو مناسب ٔ
آن خواب آلودگی  ،تو سر از گریبان من در آوردی ومن سر از گریبان تو.
در آن نزدیکی ،سنگ پشتی بود و آن مجادله را می شنید ،سر بر آورد
که ای یاران عزیز ،از این گفت وگوی باطل دست بردارید؛ خدای تعالی
داده خود ،خرسند
همه چیز را به یک کس نداده است .هر کس را به ٔ
باید بود و خشنود».
(بهارستان ،جامی)

درس ششم

یکی را شنیدم از پیران مر ّبی که مریدی را همی گفت:
ای پسر ،چندان که تع ّلق خاطر آدمیزاد به روزی است اگر به
روزیده بودی ،به مقام از مالئکه در گذشتی.
(    گلستان سعدی)
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4ـ َم َثل نویسی
در َمثَل نویسی ،بازآفرینی و گسترش دادن و افزودن بر شاخ و برگ اصل نوشته ،مورد تأکید است و هدف
پایه ضرب المثل ها است.
از این بخش ،بهره گیری از تخیل ،فضا سازی و تولید مضمونی نو بر ٔ
ضرب المثل ها در افزایش توان سخنوری و قدرت نویسندگی ،کارمایه و نیروی شگرفی دارند .اگر در
ساخت برونی و ظاهر ،کوته نوشته و عبارتی بیش نیستند اما سرشار از معنا هستند و جهانی در پس خود
دارند .به دلیل همین دو ویژگی ،بهره گیری از ضرب المثل ها را شگردی بسیار کارا و اثربخش در پویاسازی
ذهن و زبان می دانیم.
درباره
ریشه تاریخی و داستانی برخی از ضرب المثل ها در دسترس است اما هدف از این بخش ،پژوهش
ٔ
ٔ
دریچه چشم خود به موضوع
ریشه تاریخی ضرب المثل ها نیست بلکه هدف این است که هر دانش آموز از
ٔ
ٔ
نگاه کند و به باز آفرینی َمثَل و بازسازی واقعه و فضا و رویداد آن بپردازد.
اهداف مثل نویسی عبارت است از:
 گسترش نوشته از راه بازآفرینی
 آشنایی با نمونه هایی از ضرب المثل ها و آموزه های حکمی آنها
 بهره گیری از ظرفیت معنایی و تصویری مثل ها برای بهتر نوشتن
 کسب مهارت در برقراری ارتباط صحیح بین متون ادبی و موضوعات اجتماعی و سبک زندگی
 کسب مهارت در نوشتن از طریق به کارگیری قدرت باز آفرینی مثل ها
 تقویت ذهنی و زبانی از طریق مثل ها
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نمایه مثل نویسی (بازآفرینی مثل)

اول
درس ّ

درس چهارم

بار کج به منزل نمی رسد.
به زبان خوش ،مار از سوراخ بیرون می آید.
از کوزه همان برون تراود که در اوست.
از این گوش می گیرد و از آن گوش در می کند.
هر که تأمل نکند در جواب /بیشتر آید سخنش ناصواب.

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی.
عجله کار شیطان است.
آدم ترسو ،هزار بار می میرد.
آب ریخته جمع شدنی نیست.
آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم.

  5ـ شعرگردانی
الزمه خوب نوشتن در این
شعرگردانی ،یعنی درک گستردگی ظرفیت های شعر و پیوند آن با نوشتن.
ٔ
بخش ،دقّت در ویژگی های زبان شعر و درک زیبایی اشعار است .در این بخش برداشت دانش آموز از
خلقیت ایجاد می شود.
محتوای شعر ،مبنای تراوش ذهن او در نگارش می گردد و فرصتی برای ابراز ّ
اهداف شعرگردانی عبارت است از:
 فراهم نمودن فرصت تفکر

منطق ِ
 شکل ِ
ذهنی ِ
گیری نظامِ ِ
نویسنده متن)
زبان نوشتار(تثبیت در ذهن
ٔ
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 توانایی درک گستردگی ظرفیت های شعر
 توانایی درک زیبایی اشعار
 شناخت دقیق ویژگی های زبان شعر
خلقیت ذهن
 پرورش توانایی نوشتن و رشد ّ
 کمک به درک بهتر متن
 برقراری ارتباط ساده تر با محتوا (متن)
 فراهم کردن فرصت برای دست ورزی بیشتر فراگیران در قلمرو نوشتن
شعرگردانی (درک ،دریافت و نگارش)
درس دوم

دیدار یار غایب ،دانی چه ذوق دارد؟

ابری که در بیابان ،بر تشنه ای ببارد
سعدی

درس پنجم

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی ،چراغ دل بر افروزی
حافظ

روش های یاددهی ـ یادگیری
زمینه
یکی از نکات مهم در این برنامه ،روش تدریس معلم است .اهمیت این مطلب در این است که ٔ
نوشتن ،تفکر است و روش های تدریس فعال و اکتشافی مانند دریافت مفهوم ،حل مسئله ،تفکر استقرایی
و ...می تواند دانش آموزان را به چالش ذهنی بکشد و آنها را به تفکر وا دارد .روش تدریس پیشنهادی
دروس در فصل دوم کتاب برای هر درس ارائه شده است؛ در اینجا نیز به معرفی چند روش تدریس
می پردازیم .دبیران محترم می توانند متناسب با موضوع درس،فضای کالس و دانش آموزان خود ،از این
روش ها استفاده کنند .توجه داشته باشید که روش ها انعطاف کافی در کاربرد دارند و شما می توانید مراحل
آن را با توجه به موضوع تدریس متناسب سازی کنید.
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روش بارش فکری
خلقیت است که به اسامی مختلف مانند بارش افکار،
بارش فکری یکی از معروف ترین روش های ایجاد ّ
طوفان فکری ،طوفان ذهنی نیز خوانده می شود .بارش فکری یک روش گروهی است و شرکت کنندگان
البداهه اندیشگانی خود را بیان می کنند.
در مورد یک مسئله یا مشکل به صورت گردشی تراوش های فی
ٔ
یک نفر ،مدیریت و هدایت بحث را بر عهده می گیرد و یک نفر هم زایش های ذهنی ارائه شده را روی تخته
یادداشت می کند.
این روش دو مرحله دارد:

 1زایش و بارش فکر :هدف از این مرحله تولید افکار و
اندیشه فراوان است که از سوی
ٔ
شرکت کنندگان ارائه می شود .در مرحله تولید فکر ،هنجارهایی وجود دارد که همه شرکت کنندگان باید
رعایت کنند:
پرهیز از داوری ،هیچ فکر و نظری نباید مورد قضاوت ،ارزیابی و انتقاد قرار گیرد.
نوبَر بودن فکر ،هر چه افکار تازه تر و دور از ذهن ،بکر و جسورانه باشند ،ارزش بیشتری دارند.
باروری ذهن ،هر چه میزان افکار و طرح نظرات نو بیشتر باشد ،بهتر است.
جلسه بارش افکار امتداد
ایجاد فرصت ،تا زمانی که افراد گروه دیدگاه های تازه ای ارائه می دهند،
ٔ
می یابد.

 ٢سنجش اندیشه ها :در این مرحله ،افکار مطرح شده؛ مورد ارزیابی قرار می گیرند ،در صورت
لزوم،حذف و کاهش یا ترکیب می شوند و یا فکرهای جدید و کامل تری را به وجود می آورند .در نهایت نیز
ایده های برتر انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرند.
شیوۀ اجرا :معلم ،موضوع نوشتن را تعیین می کند ،از دانش آموزان می خواهد تا هرکلمه ای که با توجه
به موضوع انشا به ذهن آنها می رسد ،یادداشت کنند ،سپس با هر واژه ،جمله ای بسازند .از کلمات تکراری
و ساخت جمله های شبیه به هم ،باید پرهیز شود .در پایان،جمله های ساخته شده را با رعایت نظم منطقی و
انسجام معنایی در پی هم بچینند و متن نوشته را کامل کنند.
روش پیش سازمان دهنده
یکی دیگر از روش های مناسب آموزش نگارش و انشا «روش پیش سازمان دهنده» است .اساس این
نظریه معنی دار «آزوبل» استوار است.
الگوی تدریس بر ٔ
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شیوه پیوند دادن دانش پیشین یادگیرنده ها با مواردی که باید فرا گرفته شود،
پیش سازمان دهنده ها از ٔ
ذهن دانش آموز را به تکاپو وا می دارند .مثال ً در درس چهارم نگارش (« )2گفت وگو» ،اطالعاتی که
دانش آموز قبال ً در درس هشتم نگارش (« )1نوشته های داستان گونه» کسب کرده است ساخت شناختی او
را تشکیل می دهد.
منظور از ساخت شناختی ،مجموعه ای از اطالعات ،مفاهیم ،اصول وتصمیم های سازمان یافته ای است
که دانش آموز قبال ً آموخته است .آزوبل معتقد است که ساخت شناختی فرد ،عامل اصلی معنی دار شدن
مطالب جدید است.
انواع پیش سازمان دهنده
به طور کلی دو نوع پیش سازمان دهنده وجود دارد که معلّم باید از هر کدام در جای خود استفاده کند.
دهنده توضیحی زمانی به کار می رود که دانش آموزان
الف) پیش سازمان
ٔ
دهنده توضیحی :پیش سازمان ٔ
در مورد درس جدید هیچ گونه اطالعاتی ندارند و ساخت شناسی آنها منسجم و سازمان یافته نیست .مثال ً
در درس دوم «گسترش محتوا ( :)1زمان و مکان» یادگیرندگان هیچ ذهنیتی از چگونگی گسترش متن و
فضا سازی ندارند.بنابراین معلّم شیوه های فضا سازی و گسترش نوشته را در باالترین سطح و به کمک کلّیات
بیان می کند.
دهنده مقایسه ای وقتی به کار می رود که مفهوم و
ب) پیش سازمان
ٔ
دهنده مقایسه ای :پیش سازمان ٔ
محتوای درس جدید تا حدودی برای دانش آموز آشنا است.معلّم اطالعات قبلی را یادآوری می کند سپس
بر مبنای مطالب قبلی ،محتوای درس جدید را ارائه می دهد .دانش آموزان محتوای درس را با آموخته های
قبلی مقایسه می کنند تا مفاهیم جدید متمایز شود .مثال ً در درس پنجم «سفرنامه» معلّم می تواند از آموخته های
درس دوم (توصیف زمان و مکان) به عنوان چینش سازمان دهنده مقایسه ای بهره بگیرد.
روش روشن سازی طرز تل ّقی (برخورد و زایش اندیشه ها)
این روش مناسب تمرین  3کارگاه نوشتن است .تمرینی که به نقد و تحلیل متن های تولیدی می پردازد.
مراحل روش طرز تل ّقی:
اول ــ خود سنجی :دراین مرحله ،فراگیران تالش می کنند متن تولیدی دیگران را به تنهایی
مرحلۀ ّ
و به طور خالصه نقد کنند و توان فکری و قدرت تحلیل خود را در رویارویی و برخورد با متن ،بسنجند.
مرحلۀ دوم ــ بررسی گروهی و یافتن مناسب ترین دیدگاه :دانش آموزان در گروه ،همان متن را
نقد و تحلیل می کنند ،پس از نقد و بررسی ،مناسب ترین نظر و دیدگاه را انتخاب می کنند .ممکن است در
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بین گروه ،اختالف دیدگاه برای یافتن دیدگاه مشترک وجود داشته باشد که کامال ً طبیعی است و موضوع
مهم در چنین حالت ،نوع مدیریت معلّم یا رهبر گروه و تدبیر مناسب برای یافتن بهترین نظر است .الب ّته هدف
اصلی همین است که این اختالف دیدگاه ها و ناسازی نظرها به صورت آموزشی و علمی بررسی و حل شود
تحمل شنیدن سخن
و دانش آموزان هم چگونگی برخورد با نظرات مخالفان را در جمع خود تجربه کنند و ّ
دیگران را در خود بپرورانند و این تمرینی برای بهتر و با آرامش زیستن است.
مرحله سوم ــ جمع بندی و تدوین نقد و بررسی :دراین مرحله ،هر گروه ،نقد و تحلیل خود را ارائه
ٔ
مرحله نقد و بررسی از نظر خود
می دهد و دیدگاه ها و نقدهای دیگر گروه ها را می شنود .دانش آموزان در
ٔ
فرضیه خود ،دلیل می آورند؛ هدف این روش هم آنست که دانش آموزان بتوانند
دفاع می کنند و برای پندار و
ٔ
مهارت هایی چون :فرضیه سازی ــ خود ارزشیابی ــ صحبت کردن ــ گوش دادن ــ دلیل آوردن ــ احترام
به گروه ــ آزادی بیان و رأی گیری ،درمرحله آخر ــ نقد کردن نظر دیگران و توانایی شنیدن دیدگاه ناساز و
تحمل نظر دیگران را بیاموزند.
ّ
روش بحث گروهی
در صورتی که پرسش و پاسخ از حالت دو طرفه بین معلّم و دانش آموز یا دانش آموز و دانش آموز درآید
درباره آن با هم مشورت و اندیشه کنند؛
و معلّم موضوع مشخّصی را در کالس طرح کند تا دانش آموزان
ٔ
روش بحث گروهی به کار گرفته خواهد شد .این روش از جمله روش های ّفعال و مشارکتی در امر آموزش
به شمار می رود بنابراین ،دانش آموزان در گروه های مختلف ،طبقه بندی می  شوند و با هدایت معلّم به بحث و
گفت وگو می پردازند.
ادبیات فارسی زمانی روشن می شود که نمایندگان هر گروه نظر
اهم ّیت این روش با ّ
ّ
ماهیت زبان و ّ
توجه به ّ
خود را بیان کنند و ضمن گوش دادن به اظهارات دیگر گروه ها ،به نقد و تحلیل نیز تسلّط یابند .گروه بندی
مناسب ،کنترل زمان ،هدایت و رهبری گروه ها ،طرح موضوعات مناسب و ...از جمله شرایط اساسی برای
به کارگیری این روش است.
توجه داشته باشیم که
الیت ها هم می توان بهره گرفت اما به این نکته باید ّ
توجه :از این روش در پاسخ به ّفع ّ
ّ
باره موضوع به صورت همفکری ،مشورت ،رایزنی و هم اندیشی
در این درس،
ٔ
مرحله اندیشیدن و تفکّر در ٔ
است ولی هنگامی که عمل نوشتن قرار است آغاز شود ،کار گروهی تبدیل به کار فردی می شود و از اینجا به
نوشته خود است و همین بخش است که مبنای ارزشیابی خواهد بود.
بعد هر کس مسئول سامان دادن ذهن و
ٔ
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قصه نویسی و نمایش ّ
خلق
روش ّ
قصه نویسی ،مناسب با سن دانش آموزان استفاده کرد.
در این کتاب به خوبی می توان از نمایش و ّ
محتوای درس ها به گونه ای سازماندهی شده اند که با هدایت معلّم ،دانش آموزان به خلق داستان برسند.
توصیف زمان و مکان ،فضا سازی ،شخصیت پردازی ،گفت وگو و ...همه از عناصر نوشته های
داستان گونه هستند که در کتاب نگارش ( )2آموزش داده می شود.
برای اجرای عملی و کاربردی این روش بهتر است یک متن داستانی را بر اساس عناصر زیر کالبد شکافی
شیوه بررسی ساختار و
کنیم .به کارگیری این روش در نوشتن و یا اجرای نمایش و پذیرفتن نقش ها ،هم
ٔ
محتوا را آموزش می دهد و هم دانش آموزان یاد می گیرند که خودشان هم در تولید چنین متن هایی این عناصر
و چارچوب را رعایت کنند:
شخصیت یا شخصیت ها
زاویه دید
ٔ
زمان داستان
مکان داستان
رویدادهای مهم
درونمایه و محتوای اثر
روش مشاهده و گردش علمی
این روش مناسب درس پنجم «سفرنامه » است.
در این روش ،معلّم برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با آثار تاریخی و ادبی و زبانی ،آنها را به بیرون از
کالس می برد تا از نزدیک به مشاهده بپردازند .دانش آموزان با توضیح و توصیف دیده ها و شنیده های خود
به صورت گفتاری و نوشتاری به پرورش و تقویت مهارت های زبانی و ادبی خود نائل می شوند .می توان
تهیه کنند ،یادداشت برداری نمایند ،اطّالعات به دست آمده را طبقه بندی کنند و
از آنها خواست تا گزارش ّ
زیبایی های مشاهده شده را وصف نمایند و یا آنها را به تصویر بکشند تا بدین ترتیب به پاره ای از مهارت های
نگارشی تسلّط پیدا کنند .این روش برای تمرین خوب دیدن و تربیت سواد دیداری و تقویت توانایی تبدیل
دیده ها به نوشته ،بسیار مناسب است.
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روش ساختن گرایی
این روش تدریس بر مبنای چند مفهوم اساسی استوار است.یکی از این مفاهیم «ساخت» است .منظور
شبکه در هم تنیده ای از مفاهیم است.مفاهیم مربوط به یک حادثه یا یک رخداد و ...یک
از ساخت ،
ٔ
شبکه مفهومی تشکیل می دهند .ساختن گرایان بر این باورند که یاد گیرنده باید به صورت آگاهانه و به منظور
ٔ
معنا بخشیدن به انواع پدیده های هستی ،به ایجاد ساخت های ذهنی بپردازد.
مفهوم دیگری که نقش اساسی در این روش ایفا می کند  ،دانش سازی است .دانش سازی به معنای تولید
ذهنی اطالعات است.
مراحل اجرای روش تدریس ساختن گرایی:
 1درگیر کردن :تحریک حس کنجکاوی دانش آموزان به موضوع
 ٢کاوش :تفکر آزاد و بحث گروهی
نتیجه بحث ها
 ٣توصیف :یادداشت کردن ٔ
 ٤گسترش متن :گسترش محتوای نوشته بر اساس آموزه های درس
 ٥تولید متن :نوشتن متن نهایی
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روش ها و شگردهای مناسب برای عناصر سازه ای یک واحد درسی
نقشه مفهومی

نمایه روش های تدریس پیشنهادی عناصر سازه ای کتاب نگارش یازدهم

متن و تصویر
کارگاه نوشتن ()1

بحث گروهی
بارش فکری

پرسش و پاسخ
بحث گروهی

نقشه مفهومی
بارش فکری

کارگاه نوشتن ()2

کاوشگری

پیش سازمان دهنده
ساخت گرایی
کاج

کارگاه نوشتن ()3
حکایت نگارش

ارزیابی عملکرد
تفکر انتقادی

جدول اجزا و عناصر
روش استقرایی

مثل نویسی

ارتباط اجباری
نقشه ذهنی

اسکمپر
روش های مبتنی بر ّ
تفکر موازی
کاج
شعرگردانی

روشن سازی طرز تلقی
اسکمپر
بحث گروهی

ارزشیابی
ارزشیابی این برنامه از حساسیت خاصی برخوردار است و دلیل آن رویکرد برنامه است .از آنجایی که
رویکرد این برنامه مهارت آموزی است ،میزان کسب مهارت نوشتن مورد توجه و سنجش قرار می گیرد؛
بنابراین در این سنجش به هیچ وجه از پرسش های دانشی استفاده نمی شود.
برای ارزشیابی مستمر مهارت نوشتن ،پیشنهاد می شود دبیران محترم برای هر دانش آموز پوشه کار
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درست کنند و میزان مهارت نوشتن او را با خودش ارزیابی کنند .به بیان دیگر اولین نمونه نوشته دانش آموز
نمونه دیگر و به همین ترتیب ادامه می یابد .به این ترتیب فرایند
داخل پوشه قرار گیرد ،پس از دو ماه
ٔ
مهارت آموزی هر دانش آموز رصد می شود و میزان پیشرفت او مورد توجه قرار می گیرد.
آزمون های کالسی و پایانی شامل سه بخش است:
 1بازشناسی
 2تولید متن
 3سازه های نوشتار
بازشناسی :مانند سؤال ّاول کارگاه نوشتن است و تشخیصی است .به عنوان نمونه می توانید متنی کوتاه
به دانش آموز بدهید و بپرسید طرح نوشته چه بوده است.
تولید متن :در این بخش موضوعی در اختیار دانش آموز قرار می گیرد و از او می خواهید مثال ً با
فضاسازی و شخصیت پردازی متنی بنویسد.
سازه های نوشتار :منظور از سازه های نوشتار ،حکایت نگاری ،مثل نویسی و شعرگردانی است .در
این بخش می توان یکی از موارد (مثال ً حکایت نگاری) را انتخاب کرده و طراحی سؤال مانند الگوی کتاب
نگارش انجام شود.
ذکر دو نکته بسیار اهمیت دارد:
 1ارزشیابی آزمون ها دقیقاً با سنجه های جدول ارزشیابی انجام می شود.
 2متن ها و موضوعاتی که در آزمون طرح می شود ،عیناً از متن ها و موضوعات کتاب نباشد؛
فراموش نکنیم که« ،مهارت» را می سنجیم نه «دانش» را.

بخش نخست :کل ّّیات 25

پایه یازدهم
شیوه نام ٔه ارزشیابی پایانی «نگارش» ٔ
ردیف

موضوع

1

بازشناسی

2

تولید متن

3

سازه های
نوشتاری

سنجه های ارزشیابی
توانایی بازشناسی آموزه های درس

نمره
2

1ــ خوش آغازی ّ
ابیت و گیرایی ،نشان دادن نمایی ک ّلی ازمحتوای نوشته) 1
(جذ ّ

2ــ پرورش موضوع یا شیوهٔ بیان نوشته( :بیان ساده و صمیمی ــ بیان احساس
متناسب با موضوع ــ سیر منطقی نوشته ــ فکر و نگاه نو)

9

3ــ خوش فرجامی (جمع بندی مطالب ــ تأثیر گذاری و ّ
تفکر برانگیز بودن)

1

4ــ رعایت نشانه های نگارشی

1

  5ــ امالی واژگان (نداشتن غلط امالیی)

2

هسته معنایی َم َثل،
مثل نویسی /حکایت نگاری /شعر گردانی (درک و دریافت ٔ
حکایت و شعر ــ پروراندن موضوع ــ رعایت امال و نشانه های نگارشی)

4

جمع

20

زمان تدریس این کتاب 1 ،ساعت در هفته و نوع آزمون ،کتبی است.

ــ به لحاظ بودجه بندی حجم محتوا در طراحی آزمون نوبت دوم ،بارم بندی سؤاالت به نسبت ( 15نوبت
دوم) به ( 5نوبت ّاول) باشد.

