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سفر پر ماجراي نوشتن تمامي نداشت .قطار كالس نگارش ،طبق
نقشه ،در ايستگاههاي مختلف ميايستاد و دوباره به راه ميافتاد .معلّم
خوش ذوق نگارش به دانش آموزان وعده داده بود كه اگر اين سفر زميني را
طبق نقشه و درست و دقيق بپيمايند ،سفر آسماني آنها شروع ميشود؛ يعني
ذهنشان به پرواز در ميآيد و ل ّذت نوشتن را بيشتر ميچشند.
معلّم انشا ،اين بار ،درس را بدون مقدمه آغاز كرد و گفت :آموختيم كه
اگر دربارة شخص و مكان و يا چيزي از اين گونه ،بخواهيم بنويسيم؛ بر پاية
همان گام هاي ياد شده؛ عمل می كنيم .ا ّما اكنون پرسش اين است كه آيا
با آن سؤالها ميتوان براي هر نوع موضوعي انشا نوشت؟
در اين درس  ،تالش مي كنيم به اين سؤال پاسخ دهيم.
پاسخ اين سؤال ،قطع ًا منفي است؛ زيرا براي نوشتن دربارة يك صفت
يا مفهوم ذهني مثل « ایثار ،پهلوانی ،عشق ،میهن دوستی ،مه ِر مادری و
راستگويي » نميتوان از سؤاالتي استفاده كرد كه در درس گذشته با آن
آشنا شديم.
اگرموضوع نوشتن ،یک صفت یا مفهوم ذهنی باشد ،پرسشها از گونة
دیگر خواهدبود .مث ً
ال اگر بخواهیم دربارة موضوع «راستگویی» ،انشایی
بنویسیم؛ نوع سؤاالت طرح شده؛ این گونه خواهد بود:
كلمة راستگويي به چه معناست؟
نقش و تأثیر راستگويي در زندگی فردی و اجتماعی چيست؟
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افراد راستگو چگونه آدمهايي هستند؟
اگر راستگويي در جامعه رواج نداشته باشد ،چه مشكالتي به وجود ميآید؟
چه صفتهايي با صفت راستگويي متضاد هستند؟
براي رشد و رواج راستگويي در جامعه ،چه بايد كرد؟
پاسخ به این پرسشها ،در حقیقت گامهایی است که ما را به سمت کاملکردن نوشته ،
پيش می برد .بهرهگیری از این چارچوب برای نوشتن ،به ذهن ما کمک می کند که راحتتر
فکرکنیم و آسانتر بنویسیم .
متن زير ،پاسخي به پرسشهاي باالست:

«راستي و راستگويي يكي از صفت هاي پسنديدة انسان است .واژة راستگويي ،كلمهاي است
كه از دو بخش « راست » و «گويي» تشكيل شده است .بخش نخست اين كلمه ،به معناي
درست،سالم و صحيح است؛ بخش دوم از ريشة «گو» و «گفتن» است .بنابراين ،راستگويي
يعني گفتن حرفراست و درست ،درست گويي ،كلمات و مفاهيم صحيح را بر زبان آوردن و از
نادرستي و دروغ،پرهيزكردن است.
كسي كه سالم زندگي كند و در رفتار و گفتار با مردم جامعة پيرامون خود ،راستگويي و
صداقت را پيشة خود سازد؛ همواره در كارهاي خود مو ّفق و مورد اعتماد مردم است و همه آرزو
ميكنند با چنين كسي دوست باشند .به همين سبب ،اين فرد به طور طبيعي ،سرمشق ديگران
ميشود و دوستان بسياري پيدا ميكند و هرگز در سختي ها و دشواريها تنها نيست.
اگر در يك جامعه بيشتر مردم ،راستگويي را پيشه كنند؛ باعث همدلي ،اتحاد ،پيشرفت
و سربلندي آن جامعه می شود .در چنين اجتماعي ،روحية احترام گذاشتن ،مح ّبت ،كمك و
همراهي در شادي و غم ،رشد می كند؛ مثالً در يك كالس اگر همة ما دوستان همدل و مهرباني با
هم باشيم و راستگويي را سرمشق خود قرار دهيم ،هم در يادگيري درس ياور همديگر خواهيم
بود و پيشرفت بهتري خواهيم داشت و هم هيچ گاه احساس تنهايي نخواهيم كرد.
افرادي كه راستگويي و صداقت را سرمشق خود قرار ميدهند و هميشه كارهاي خوب،
ميكنند؛ مورد احترام ديگران هستند و چون دروغي بر زبان نمي آورند؛ نگران اين هم نيستند
كه نكند روزي دروغشان آشكار شود؛ به همين دليل ،راستگويان هميشه آرامش دارند و خدا را
براي اين لطف ،شكر می كنند.
حال اگر راستي و درستي در بين مردم ،كم رنگ شود و دروغ گويي جاي راستگويي
را بگيرد؛ دوستي ها و مهرباني ميان مردم به دشمني و كينه جويي ،تبديل می شود .شيريني
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و خوشيهاي زندگي به تلخي و ناگواري دگرگون می شود و همه از يكديگر فرار
ميكنند .جامعهاي كه گرفتار دروغ و كج رفتاري شده ،بيمار است و نمي تواند
بزرگ شود و پيشرفت كند و حتي در برابر دشمنان هم ،توان دفاع از خود را ندارد.
براي اينكه راستگويي در جامعه پرورش يابد و رشد كند و ناراستي ،دروغ
و نيرنگ از بين برود ،بايد راستگويان و راست كرداران جامعه را شناسايي كنيم ،رفتار
آنان را سرمشق خودمان بسازيم و به آنان احترام بگذاريم و از نيكيهاي اين افراد و
تأثير رفتار نيكوي آنان براي ديگران سخن بگوييم تا راستگويي و راستگويان ،الگوي
جامعة ما قرار گيرند».
چند راهكار مناسب براي بهرهگيري از اين شيوه در طرح پرسش ها
ويژگي پرسشها :

 فقط به اصل موضوع بپردازند. بر پاية ساختمان نوشته(رعايت موضوع ،بند مق ّدمه ،تنه و نتيجه) ،چيده شوند. همة جنبههاي موضوع را در برگيرند.چند راهكار مناسب براي بهره گيري از اين شيوه در ارائة پاسخها
ويژگي پاسخ ها:

 فقط در جواب موضوع اصلي باشند. بر پاية نظم منطقي و رعايت ساختارنوشته ،تنظيم شوند. نتيجة مطالعه و تحقيق باشند. با نمونه و مثال از رفتارها و گفتارها همراه باشند.-پاسخ ها كوتاه و گويا ،نوشته شوند.
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ابتدا موضوعي براي متن زير تعيين كنيد ،سپس براي
هر بخش ،پرسشهایی مناسب ،طرح كنيد.
شجاعت اين است كه انسان در موقع لزوم در برابر حوادث و مخاطرات و رنج ها و
مشقتها ايستادگي كند .شجاعت ،نترسيدن نيست .مثالً آن كس كه با كمال بي پروايي در
كوچه و خيابان مرتكب حركات شرم آور می شود ،شجاع خوانده نمي شود.
شجاع ،كسي است كه از مرگ و خطر و عواقب كارهاي بد بترسد؛ ولي در موق ِع
ترس  ،خود را نبازد و دست و پاي خود را گم نكند .فرماندهي كه در زير آتش توپخانة
دشمن بر جان خود می ترسد؛ با وجود آن ،تاب می آورد و وظيفة خود را انجام ميدهد،
فرد شجاعي است .حتي زماني كه با زبردستي و مهارت ،عقب نشيني ميكند ،شجاع است.
وقتي بايد او را ترسو خواند كه در مقابل دشمن ،عقل خود را از ترس گم كند و به كاري
دست بزند كه به زيان لشکريانش تمام شود.
شجاعت فقط شجاع بودن در ميدان جنگ نيست .يكي از شجاعت ها ،شجاعت
اخالقي است .شجاعت اخالقي آن است كه انسان ،نظر و عقيدة درست خود را با جرئت،
بيان كند و در بيان حقيقت از هيچ چيز و هيچ كس هراس نداشته باشد.
شجاعت يكي از خصلت هاي نيكوي انسان است .شجاعت به انسان ،نيرو ،اعتماد و
دليري می بخشد.جامعه اي كه افراد آن شجاع باشند؛ هرگز در برابر دشمنان ،تسليم زور و
ستم نمي شوند و از حق خود به خوبي دفاع می كنند.

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

احمد بهمنیار ،فارسی اول راهنمایی ،1372 ،با کاهش و تغییر

پرسش ها:

..................................................................................................................؟
..................................................................................................................؟
..................................................................................................................؟
..................................................................................................................؟
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برای موضوع « فداكاري»  ،سؤاالتی طرح کنید و بر اساس آن ،متني
بنویسید.
پرسش ها:

پاسخ ها (نوشتة شما)
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هر گروه ،يكي از نوشته هاي پرسش قبل گروه ديگر را انتخاب و
بر اساس معيارهاي زير ،آن را بررسي و نقدكند.
سنجه های ارزيابي :

داشتن پیش نویس
داشتن پاک نویس (رعایت نشانه های نگارشی ،نداشتن غلط امالیی،
توجه به درست نویسی ،حاشیه گذاری)
رعایت طبقه بندی ذهن و نوشته (مقدمه ،تنه ،نتیجه)
طرح ریزی نوشته با پرسش های مناسب
شیوۀ خواندن

نتيجة بررسي و داوري:
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الف) مادر و مادربزرگم به زیارت امام رضا (ع) رفتند.
ب) مادر و مادربزرگم به زیارت امام رضا (ع) رفتن.
جملۀ الف درست است .می دانیم که «مصدر» با «فعل» تفاوت دارد .فعل
ویژگی شخص ،شمار و زمان را بیان می کند و معمو ًال در پایان جمله ها قرار
می گیرد؛ ا ّما مصدر این ویژگی ها را ندارد.
جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

گفتن و نوشتن جدا از هم نیستن.
............................................................................................................................................................

آنها هم برای خودشان عقیده هایی داشتن.
............................................................................................................................................................
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حكايت زير را به نثرسادة امروزي ،بازنویسی
کنید.
حکایت:

بازنویسی :

ش�
خ�صي ش� ت�ر� ،گم �كرد .سو� گ ن�د

خ�ورد �كه ا�گر ش� ت�ر را پ� ي�دا � ك ن�د ،آ�ن
ب�
رو�د .چ�ون ش� ت�ر
را ب�ه ي�ك ردم ف� ش
پ�
ف� زا� سو� گ ن�د خ�ود ش� ي�مان ش�د.
را ي�ا� ت
ب
�راي آ� ن��كه سو� گ ن�د خ�ود را ن� ش�� ك ن�د؛
ي�
� ب
�
�
�و
گر�ه اي رد گردن ش ت�ر آ�و � خ ت

ب�ا ن�گ ز�د� «:كه چ�ه �كسي می �خرد؟

ش� ت�ري را ب�ه ي�ك َردم و �گ ب
ر�ه اي

را ب�ه صد ردم؟ اما هر دو را ب�ا هم

مي �فرو ش�م».
ي
ش�خ�صي آ� ن�ج�ا �بود؛ �
�
گ
ف
� «:ا�ن
ت
ي
ار�ان �بود؛ ا�گر ا�ن ق�الده را
ش� ت�ر ز
�
�».
رد گردن ن�دا ش� ت

(ع ب ُ� ي�د ز�اکا�نی)
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اي در ميان جانم و جان از تو بي خبر
نقش تو در خيال و خيال از تو بي نصيب
از تو خبر به نام و نشان است ،خلق را
شرح و بيان تو چه كنم؟ زانكه تا ابد

از تو جهان ُپر است و جهان از تو بي خبر
نام تو بر زبان و زبان از تو بي خبر
وانگه همه به نام و نشان ،از تو بي خبر
شرح از تو عاجز است و بيان از تو بي خبر!
ديوان ّ
عطار نيشابوري

خداوندا ،دل ما را به انوا ِر معرفتت ،روشن دار.
الهي ،آنچه دوستان در حق ما ميخواهند و گمان ميبرند ،ما را عاليتر و بهتر از
آن گردان .پروردگارا ،آن دعايي كه واجب است و آغاز و پايان سخن ،جز به آن دعا
شايسته نيست ،دعاي پدر و مادر است كه رشد دهندة اين نهال وجود من هستند،
خدايا ايشان را در پنا ِه لطف خود آسوده دار؛ همچنان كه آنان مرا در زير پر و بال
تربيت خود پروردند.
سيدال ُمرسلين ،چراغ
َملِكا ،در اين لحظه و در اين ساعت ،صلوات به روان پاك ّ
آسمان و زمين ،مح ّمد رسول اهلل(ص) در رسان.
مجالس َسبعه ،موالنا جالل ال ّدين مح ّمد
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شيوه نامة ارزش يابي نگارش پایۀ هفتم :
كتبي ( 20نمره)

ارزش يابي اين درس در دو بخش صورت می گيرد:
الف) ارزش يابي فرايندي( مستمر)
ب) ارزش يابي پاياني
الف) ارزش يابي فرايندي(مستمر) 20(،نمره)

ارزش يابي فرايندي ،ارزش يابي عملكردي است كه هم زمان
با پيشرفت فرايند «ياددهي -يادگيري» و دقيق ًا مبتني بر آموزه هاي
كتاب درسي صورت می گيرد ؛ يعني معلّم پس از آموزش درس و به
محض ورود به ف ّعاليت هاي نگارشي ارزش يابي را آغاز می كند.
ارزش يابي فرايندي در دو بخش و مبتني بر موارد زير است:

 )1مهارت نوشتن( 18نمره)
 بازشناسي(تشخيصي)( ،تمرين شمارۀ  1هر درس)،
اين تمرين ها در پي سنجش و تقويت توانايي بازشناسي
دانش آموزان است.
 آفرينش (توليدي)( ،تمرين شمارۀ  2هر درس) ،اهداف
آموزشي اين تمرين ها ،تقويت توانايي مهارت نوشتن
بر اساس آموزه هاي هر درس است.

98

 داوري ( تحليلي)( ،تمرين شمارۀ  3هر درس) ،هدف اين تمرين ها
پرورش توانايي مهارت نقد و تحليل نوشته ها ،بر اساس سنجه هاي
كتاب است.
 تصوير نويسي (انشاي آزاد) ،تصويرنويسي با هدف باال بردن
د ّقت در نگاه و درك عناصر بصري و در نهايت ،تقويت مهارت نوشتن،
طراحي شده است.
نويسي حكايت ،تأكيد بر باز نويسي به زبان ساده
 بازنويسي حكايت ،در باز
ِ
و ساده نويسي است.
 گسترش َمثل ،در اين بخش ،بازآفريني ،گسترش دادن و افزودن
شاخ و برگ به اصل َمثل مورد تأكيد است.
 درست نويسي ،درست نويسي ها با هدف آموزش هنجار هاي
نوشتن و آشنايي با كاربرد درست واژگان نوشتار معيار در ساختار كتاب،
گنجانده شده اند.
ياد آوري  :هيچ يك از اين عناصر و ف ّعاليت ها به تنهايي موضو ِع آموزش
و ارزش يابي نيستند؛ بلكه همه در خدمت تقويت توانايي نوشتن هستند .بنابراين
پيشرفت دانش آموزان در مهارت نوشتن ،هدف اصلي است.

99

 )2مهارت خواندن ( 2نمره)
خواندن متن توليدي
در اين بخش ،به دليل پيوستگي مهارت  هاي زباني ،مهارت
ِ
از سوي دانش آموزان ارزش يابي خواهد شد؛ يعني الزم است هر دانش آموز ،توانايي
خوانش
صحيح نوشتۀ خود را با رعايت مهارت هاي خوانداري (تكيه ،لحن،
ِ
كنش هاي آوايي و  )...داشته باشد.
ب) ارزش يابي پاياني(  20نمره)

بر پاية رويكرد اصلي اين برنامه كه «  آموزش مهارت هاي نوشتاري» است همة عناصر
سازه اي و محتوايي كتاب به دنبال پرورش «مهارت نوشتن» هستند؛ بنابراين تمام آموزه هاي
درس ،ف ّعاليت هاي نگارشي ،تصوير نويسي يا انشاي آزاد ،بازنويسي حكايت و گسترش مثل،
نهايت ًا بايد به توليد يك متن مناسب بينجامد كه كم و بيش همة نتايج آزمون فرايندي را
در  بر گيرد؛ اين نتايج در هر نوبت و در قالب آزمون پاياني ارزش يابي می شود.
در ارزش يابي پاياني چند موضوع تعيين ميشود تا دانش آموز يك موضوع را برگزيند و
در بارة آن ،متني بنويسد .نوشتة دانش آموز ،بر پاية سنجه هاي صفحۀ بعد ،ارزش يابي می شود.
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شیوه نامة ارزش یابی پایانی «نگارش» پایة هفتم
موضوع

سنجه های ارزش یابی

نمره

الف) ساختار

مقدمه ،تنه  ،نتیجه)
 .1ساختار بیرونی( داشتن ّ
 .2ساختار زباني ( زبان نوشته ساده ،جمله ها کوتاه)

2
2

ب) محتوا

 .1خوش آغازی
ّ
جذاب ّیت و گیرایی -نشان دادن نمايي ک ّلی از محتواي نوشته
 .2پرورش موضوع
شيوة بیان نوشته (بیان ساده و صمیمی -بيان احساس متناسب
با موضوع)
سیر منطقی نوشته (پرداختن به جنبه های مختلف موضوع-
انسجام نوشته)
فکر و نگاه نو (نگاه به موضوع ،از زاویه ای متفاوت)
 .3خوش فرجامی
ّ
جمع بندی مطالب -تأثیرگذاری و تفکر برانگیز بودن

2

2

پ) هنجارهای  .1نشانه های نگارشی (نشانه گذاري به تناسب آموخته ها و نيازهاي متن)
 .2امالی واژگان (نداشتن غلط اماليي)
نگارشی
 .3پاکیزه نویسی (حاشيه گذاري و ُح ِ
سن سليقه)

1
1
1

3
3
3
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نمره نهايي :ميانگين ارزش يابي فرايندي (مستمر) و ارزشيابي پاياني است.
(. )20+20=40÷2=20
در صورت برخورداري نوشته از فضاي خالقانه و نگاه نو ،می توان از برخي
اهمیت مانند خط خوردگي ها ،چشم پوشي کرد.
کاستي هاي ظاهري و کم ّ
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عبدالرحمان جامي ،نشر اهل قلم ،تهران.1382 ،
بهارستان ،نورال ّدين
ّ
تفضلی ،انتشارات علمی و فرهنگی،
دیوان عطار نیشابوری ،به اهتمام و تصحیح تقی ّ
تهران.۱۳۸۰ ،
فرخ ،نشر دانشگاه تهران ،چاپ دوم.1387 ،
روضة ُخلد ،مجد خوافی ،به كوشش محمود ّ
بصير (زندگي نامه حاج حسين بصير) ،علي اكبر خاوري نژاد ،بنياد حفظ آثار(كنگرة
بزرگداشت سرداران) ،چاپ ا ّول.1389 ،
سالم ،كسي اينجا نيست؟ ،ياستين گوردر ،ترجمة مهرداد بازياري ،انتشارات هرمس،
چاپ ا ّول ،تهران.1377 ،
فارسی و دستور ،حسن انوری ،حسن احمدی گیوی ،سال اول راهنمایی.1372 ،
كليات عبيد زاكاني ،با مق ّدمة عباس اقبال آشتياني ،نشر پيك فرهنگ ،تهران.1376 ،
گلستان سعدي ،به كوشش مح ّمدعلي فروغي ،انتشارات ققنوس ،چاپ ششم ،تهران،
.1376
ماتيلدا ،رولد دال ،ترجمة پروين علي پور ،انتشارات افق ،چاپ ششم.1391 ،
مجالس سبعه ،موالنا ،تصحيح توفيق ه .سبحاني ،نشر كيهان ،چاپ ا ّول ،تهران،
.1365
مجلۀ انشا و نویسندگی ،ش  ،42سال.1393
مهمان هایی با کفش های لنگه به لنگه ،مح ّمد دهریزی و اسماعیل اهلل دادی ،نشر
سورۀ مهر.1394 ،
می خواهم بنویسم ،از جمله تا پاراگراف ،ویدا رحیمی نژاد و معصومه نجفی پازکی،
انتشارات رهنما ،چاپ ا ّول ،تهران.1389 ،
College writing (From Paragraph to Essay), DoroThy E zemach & Lizsa A Rumisek,
Macmillan, 2007
Paragraph Development. Mrrtin L. Arnaudet & Mary Ellen Barrett. 2ended. Printed in
the USA. 1990
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پایان
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