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سخني با دبيـران ارجمـند
نوشتن در دنياي امروز ،يكي از مهارتهاي بهتر زيستن و از تواناييهاي زباني
است كه در پي سه مهارت ديگر (گوش دادن ،سخن گفتن و خواندن) جاي ميگيرد.
گوش دادن و حرف زدن را از خُ ردسالي به طور تدريجي و طبيعي فرا ميگيريم؛
خواندن را پس از حضور در مدرسه و آموزش و تمرين و تكرار ،ميآموزيم؛ ا ّما نوشتن
بعد از آشنايي با الفبا ،آغاز ميشود .به همين سبب ،مهارت نوشتن را نتيجه و محصول
خواندن ميدانيم.
از ديد ما ،توانايي بيان مقصود در قالب نوشته ،نياز اولية زندگي اجتماعي و
مؤثّرترين راه ارتباطي در جهان امروز و فضاي رسانههاي نو پديد است .اين برنامه ،در
پي پرورش چنين رويكردي در فضاي آموزش عمومي است و پس از سالها ،اكنون با
مطالعة تاريخ آموزشي گذشته و تجربههاي جهاني در قلمرو آموزش نوشتن ،محتوايي
كام ً
پيش رو ،نهاده است.
ال ساخت مند و علمي را ِ
دقیق
هرکتاب ،در حقیقت ،تجربهای از نوشتن را با خود به همراه دارد.
ِ
خواندن ِ
کتابهای مناسب ،میتواند سرمشق درست اندیشی و آسان نویسی باشد .کتابخوانی
یکی از شگردها و شیوههای مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر تواناییهای ذهن
کشت خود یاری می رساند؛
و زبان در نوشتن است .اگر کشاورز با کاشت و داشت ،به
ِ
نویسنده هم با خواندن ،اندیشیدن و نوشتن ،به آفرینش نوباوة فکری خود دست
مییابد .یعنی نوشتن ،فرزن ِد خواندن است .هرچه بیشتر بخوانیم؛ تواناییهای ذهن
ما بیشتر نیرو میگیرد و کا ِر نوشتن برای ما آسانتر میشود .خواندن ،بذرافکنی در
سرزمین بيحاصل میماند که در آن
پهندشت ذهن است .ذهن آدم بی مطالعه ،به
ِ
ِ
گياهي سبز نمیشود.
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سخن دیگر اينکه ،خواست ما از خواندن ،تنها روخوانی متن نوشتهها نیست؛ از
دید ما ،هرچیزی که ذهن را به درنگ وادارد و فکر را به کار اندازد؛ متن است و قابل
خواندن و انديشيدن است .به راستی ،هر یک از رویدادها ،متنی هستند که ذهن ما
را به خوانش و تفسیر ،فرا میخوانند .هر تصویر و نگارۀ نقّاشی و نگارگری ،یک متن
است .هنگامی که موضوع نگارش ما یک تصوير ،نقّاشی یا یک صحنه از رویدادهای
اجتماعی باشد؛ مانند یک نوشته یا داستان ،نخست بر همة اجزا ،نقشها و رنگها و
پيكرة آن خيره ميشويم؛ سپس دربارة نقش عناصر آن،گفت وگو و تأ ّمل میکنیم و
آنچه به ذهنمان میآید؛ مینویسیم.
در آموزش محتواي اين كتاب ،تأكيد ما بر بهرهگيري از روشهاي ف ّعال و تقويت
روحية مشاركتپذيري دانشآموزان است .گفت وگو ،بحث و بازانديشي ،مطالعه و
كتابخواني ،رايزني و مشورت ،بازسازي و بازپروري فكر ،از بهترين شيوهها براي
رسيدن به ذهن چاالك و زايا ،و نقد و تحليل مؤثّر در هنگام نوشتن است .به كارگيري
روشهايي چون :زايش و برخورد انديشهها (روشن سازي طرز تلقّي) ،بارش فكري،
نوآفريني(بديعه پردازي) و ّ
حل مسئله ،در اين درس ،اثربخش و كارا خواهد بود.
توجه به زمان
محتواي اين كتاب در هشت درس سازماندهي شده است .با ّ
اختصاص يافته ،ميزان تقريبي ساعت آموزشي مؤثّر ،حدود  24جلسه در سال است؛
بنابراين ،پيشنهاد ميشود فرايند ياددهي ـ يادگيري هر درس اين كتاب در سه جلسه
طراحي و تنظيم گردد.
(آموزش ،تمرين و نگارش ،بررسي و نقد براي تثبيت يادگيري) ّ
آنچه دربارة ارزشيابي از آموزههاي اين كتاب بايد يادآور شويم؛ اين است كه
رويكرد برنامه و محتواي آن« ،رويكرد مهارتي» است .يعني توانايي نوشتن ،مهارتي

است كه در پي آموزش ،تمرين ،تكرار و نوشتار ،كسب ميشود .از اين رو ،اين درس،
كام ًال ورزيدني و عملي است .دانستنيهاي حفظي اين كتاب ،بسيار اندك و ناچيز است.

دانشآموزان بايد در كالس ،فرصت نوشتن و بازنويسي و نقد نوشتههاي همديگر
را پيدا كنند .جز اين ،راهي نيست .يكي از اصليترين داليل كم بودن حجم و تعداد
درسها همين است.كمتر حرف بزنيم و بيشتر به نوشتن ،فرصت بدهيم .در هر درس،
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سنجهها و معيارهايي را برشمردهايم كه الزم است در نوشتههاي دانشآموزان و
توجه قرار گيرد.
ارزيابي از آنها مورد ّ
هدف اصلي اين كتاب ،ايجاد نظم ذهني در يادگيرندگان است .اگر ذهن،
ساماني نظاممند پيدا كند ،گفتار و نوشتار هم ّ
منظم خواهدشد .شناخت ساختمان و
چارچوب نوشته ،از گامهاي بنياني در شكل دادن به ذهن ،هنگام نوشتن است.
از  اين  رو ،در اين كتاب ،همة تالش ما اين بوده است كه طبقه بندي و نظم ذهن
را به خواننده يادآور شويم.
هر كس كه قصد نوشتن دارد ،پيش از نوشتن دربارة موضوع ،بايد نقشة آن را
طراحي كند ،بهتر است مراحل و گامهاي آن را پيشبيني نمايد و ح ّتي
در ذهنّ ،
بر    روي كاغذ بنويسد .بنابراين ،دبيران گرامي در آموزش ،بر اين مسئله تأكيد كنند و
از دانشآموزان نيز نقشة ذهني و مراحل تدوين نوشته را درخواست نمايند.
كتابي كه پيش  رو داريد؛ هشت درس دارد .از نظر ما نقطة آغاز نوشتن ،فكركردن
است ،بنابراين ،نخست از نقشة ذهني ،سخن گفتيم و سپس براي سادهسازي آموزش و
يادگيري نوشتن ،چارچوبها و روشهايي تدوينكردهايم .در پي هر درس اين كتاب،
تمرينهاي نوشتاري در سه بخش با عنوان «ف ّعاليتهاي نگارشي»« ،درست نويسي»
و «تصويرنويسي» يا «حكايت نگاري» و « َمثَل نويسي» ،سازماندهي شده است.
«ف ّعاليتهاي نگارشي» با نظمي علمي و منطقي آموزشي به دنبال هم آمدهاند؛
شمارة يك با هدف تقويت توانايي تشخيص ،شمارة دو با هدف پرورش توانايي
نوشتن و توليد دانش آموزان و شمارة سه با هدف تقويت توانايي بررسي متن،
طراحي شده است.
تحليل و نقدنويسيّ ،
بخش ِ«درست نويسي» با هدف آموزش هنجارهاي نوشتن و آشنايي با كاربرد
درست واژگان در نوشتار معيار ،در ساختار كتاب گنجانده شدهاست .پس از يادگيري
اين نكات ،طبيعي است كه به هنگام نوشتن ،اين هنجارها را رعايت كنيم.
«تصويرنويسي» ،يعني نوشتن دربارة اجزا و عناصر ديداري در تصوير ،الزمة
خوب نوشتن در اين بخش ،د ّقت در نگاره و بررسي و خوانش و درك عناصر
بصري است .در حقيقت هر تصوير ،بهانة بسيار نيكويي براي نوشتن است .از هر
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تصوير ،موضوع هاي فراواني را ميتوان برگزيد و دربارهاش نوشت .مهم نيست كه
كدام بخش از تصوير را موضوع نوشتن قرار ميدهيد ،آنچه در اين كار ارزش دارد،
چگونگي بيان و درك و تفسير ما از تصوير و قدرت پرورش موضوع است .اگر خوب
ديدن را به خوب انديشيدن پيوند بزنيم و فرصتي براي ّ
تفكر ايجاد كنيم؛ عمل
نوشتن براي ما آسانتر ميشود.
«حكايتنگاري» بخشي ديگر از ف ّعاليتهای نوشتاري است که بر بازنويسي و

گسترش متن به زبان ساده تأکید دارد.

« َمثَل نویسی» گونه ای دیگر از کارهای نوشتنی است که « َمثَل» را بهانه ای
برای خلق ،تولید و آفرینش متنی جدید ،قرار می دهد .مثل نویسی ،در حقیقت
شیوه ای از بازآفرینی است.
تقويت
حكايت و ضربالمثل در بارورسازي ذهن و زبان و پرورش حافظه و
ِ
خوب سخن گفتن و زيبا نوشتن ،بسيار مؤثّر است .مايههاي طنز نهفته در برخي از
اهل زبان ميبخشد و
ذهن ِ
حكايتها و ضربالمثلها ،طراوت ويژهاي به فضاي ِ
نشاطي تازه بدان ميافزايد كه در ّ
خلقيت و نوآفريني ،بسيار نقشمند و اثرگذار
توان سخنوري و قدرت نويسندگي،كارمايه و
است .ضربالمثلها در افزايش ِ
نيروي شگرفي دارند.
در بخش تدوین و سازماندهی محتوا ،سعی شده است ،نمونه های مناسبی از
نویسندگان ایرانی و ادبیات جهان گزینش شود تا به کمک این متن ها ،هم اصول و
ساختار نوشتن را آموزش دهیم و هم الگویی از نوشتن پیش روی خوانندگان
بگذاریم .در این میان ،متن هایی که بی نشان هستند ،از قلم مؤلفان این کتاب
تراویده اند.
طراحی شده ،جنبۀ نمادسازی
ّ
توجه :صفحههای خالی که برای نوشتنّ ،
دارد ،بهتر است دانشآموزان برای نوشتن ف ّعالیتهای نگارشی ،از ابتدای سال
تحصیلی ،دفتر ویژۀ نگارش داشته باشند تا شما همکاران گرامی بتوانید فرایند
آموزش و یادگیری را بر پایۀ آثار آنها ،ارزشیابی کنید و دانشآموزان هم از این دفتر
به عنوان خاطرات خوش لحظههای نوشتن ،مراقبت نمایند.

9

سخنـي با دانش آمـوزان عـزيز
نوشتن يكي از ل ّذتهاي ماندگار است .با نوشتن ميتوانيم حرف دلمان را به زبان
آوريم ،عواطف و احساسات خود را آشكاركنيم و دانش و تجربياتمان را براي ديگران و
نسلهاي آينده به يادگار بگذاريم.
ل ّذتِ نوشتن ،زماني بيشتر ميشود كه ديگران نوشتههاي ما را بخوانند و بپسندند و
خوانندگان آگاه و كتابشناس ،معمو ًال سراغ نوشتههاي صميمي،
از آن به نيكي يادكنند.
ِ
ساده و دلنشین می روند ،نوشتههايي كه شوق خواندن را در خواننده برانگيزاند.
ممكن است اين پرسش به ذهن شما بيايد كه آيا نويسندگي يك نبوغ و استعداد مادر زادي
است يا مهارتي قابل آموزش و يادگيري است؟
بي گمان ،نويسندگان بزرگ هم ،اصول نوشتن را مادرزادي نیاموخته اند و نويسنده
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به دنيا نيامدهاند؛ آنها هم در آغاز ،توانايي خوب نوشتن را نداشتند ولي كم كم با خواندن
بسیار ،فراگیری اصول نوشتن ،تمرین و تکرار به یک چارچوب و نظم فکری رسیده اند
و مهارت نوشتن را یادگرفته اند .شما هم اگر اصول و چارچوب درست نوشتن را ياد
بگيريد و كتابخواني را يكي از برنامههاي ثابت زندگي خود قرار دهيد ،ميتوانيد يكي از
نويسندگان خوش قلم و آيندهسا ِز ميهن عزيزمان ،ايران ،باشيد .خواستن ،توانستن است؛
پس با تو ّكل به لطف پروردگار مهربان ،از هم اكنون با خواندن اين كتاب ،كار را آغاز
كنيد .براي خود دفتر يادداشتي فراهم نماييد و هر روز به آن ،سري بزنيد و سعي كنيد
ح ّتي به اندازة يك جمله هم كه شده ،از مشاهدات و اتّفاقات آن روز را بنويسيد.
تمرين كنيد و به خود عادت بدهيد كه هر چه ميخواهيد بگوييد؛ نخست ،همان را
در دفترتان بنويسيد؛ كوشش كنيد؛ همان گونه كه سخن ميگوييد ،بنويسيد .نگذاريد بين
شيوة فكر كردن ،سخن گفتن و نوشتن شما فاصله و تفاوتي پيدا شود .شايد برجستهترين
ميان حرف زدن و نوشتن هست و در موقع نوشتن بايد آن را اصالح كنيد؛ اين
فرقي كه
ِ
است كه جاي كلمات در نوشتن و كاربرد برخي از واژهها مثل فعل ،با حالت سخن گفتن،
يكسان نيست و الب ّته اين هم ،كار آساني است و اگر خودتان چند جمله از حرفهاي
خود را به همان شكل گفتار بنويسيد و بعد بخواهيد آن را به نوشتة معيار زبان رسمي
تبديل كنيد؛ به اين تفاوت ،بيشتر پي خواهيد برد .در آن صورت ،ا ّولين خواننده و شنوندة
حرفهايتان ،خود شما خواهيد بود و پيش از اينكه ديگران به نوشتة شما خُ رده بگيرند؛
خودتان آن را بازخواني و اصالح خواهيدكرد .هرچه بيشتر بخوانيم و بنويسيم و ديگر
بار ،بخوانيم و بنويسيم يعني بازخواني و بازنويسي كنيم ،آسانتر به توانايي و مهارت در
نوشتن ،دست مييابيم« .كار نيكو كردن از پُر كردن است»
اميدواريم با فراگيري اين چارچوبها به كمك دبير محترم خود بتوانيد نوشتن
روشمند را فرا بگيريد ،الب ّته پشتكار در مطالعة كتابهاي خوب و تالش و تمرين بيشتر
نوشتن ،بهترين پيشنهاد براي پيشرفت است.
گروه زبان و ادب فارسي

دفتر تأليف كتابهاي درسي عمومی و متوسطه نظری
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آفري ِ
نش جهان ،جلوهاي از نگا ِ
رش زيباييها و انشاي آفريدگار است .اگرخوب،
چشم بگشاييم و در خلقت خو
دمان و پديدهها تأ ّملكنيم ،به توانايي پروردگارمهربان،
پي  خواهيمبرد و در  خواهيم يافت
كه نخستين نگارنده ،در اين عالم ،خداوند متعال است
و
بايد همة آدميان و آفريدگان را ،انشاي الهي دانست.

ِمنّت ،خداي راَ ،عز َ
ّوج ّل ،كه طاعتش مو ِ
جب ُقربت است و به شكر اندرش مزي ِد
نعمت .هر نفسي كه فرو م 
يرود ،ممِد
ُ ِّ حيات است و چون برميآيد ُمف ِّر ِح ذات .پس در
هر نفس ،دو نع
مت ،موجود است و بر هر نعمتي ،شكري واجب.
از دست و
ِ
زبان كه برآيد
كز عهدة شُ كرش به درآيد؟
بنده همان بِه که ز تقصیر خویش
ُعذر به درگا ِه خدای آورد
ديباچة گلستان ،سعدي

آن توست كه كردگار روزي رساني و يكتا در نام و نشاني.
الهي ،ستايش از ِ
الهي ،دانايي و معرفتي ده كه از راه نيفتيم ،بينايي و بصيرتي ده تا در چاه
نيفتيم.
باران
محب ِت خود مكار و بر جانهاي ما جز ِ
الهي ،در دلهاي ما ،جز ِ
تخم ّ
رحمت خود مبار.
مناجاتنامه،خواجهعبداهلل انصاري
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با ورود معلّم به كالس ،شور   و نشاط
دانشآموزان ،بيشتر شد .معلّم خوشفكر ،درس را
آغاز كرد و گفت :میدانم که شما نوشتن را از همان
سالهای آغازین دبستان ،آموختهاید ا ّما از امسال،
چگونه نوشتن را بهطور روشمند ،خواهید آموخت.
اکنون ،اجازه بدهید با یک مثال ،کمی بیشتر
توضیح دهم.
عزيزانم ،نويسندگي شبيه يك سفر است؛ يك سفر واقعي و گاه خيالي؛
يك سفر خاطرهانگیز و پرماجرا.
در سفر نويسندگي ،من و شما همراهاني هستيم كه ميخواهيم به
شهري بسيار زيبا ،پرنقش و نگار و دلفريب ،رهسپار شويم.
پيش از سفر ،الزم است هم من و هم شما به پرسش هايي فكر
كنيم و به آنها پاسخ دهيم:
اين شهر خوش نقش و نگار ،كجاست؟
آيا نقشهاي از آن در دست يا در ذهن داريم؟
چگونه و با چه وسيلهاي بايد به سوي آن برويم؟
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در طول سفر ،ايستگاه ها و استراحتگاه هايي وجود دارد؟
	 مسير اين شهر ،هموار است يا از س ِر گردنه ها و از دل
در هها ميگذرد؟
اگر دربارة اين پرسش ها بينديشيم و نقشة راه را ترسيم كنيم و
ابزار مورد نياز را فراهم نماييم؛ آن گاه ،مي توانيم سفر نوشتن را آغاز
كنيم؛ بي آنكه نگراني و هراسي داشته باشيم.
به نظر شما ،در سف ِر نوشتن ،نقطة آغاز و پایان کجاست؟
معمو ًال تصور می شود ،نوشتن با نگارش کلمات بر روی صفحة کاغذ
شروع می شود؛ در حالی که چنین نیست .هر نوشته ،پیش از خودنمایی بر
پهنۀکاغذ،درذهننویسنده،طبقهبندیونوشتهمیشود.هرقدراینفرایند
(نگارش و طبقه بندی ذهنی) کاملتر باشد ،نوشتۀ ما چشمگیرتر
خواهد بود؛ بنابراین در سفر نوشتن ،نقطۀ آغاز حركت« ،ذهن» است
و خط پايان سفر «صفحۀ دفتر» شماست.

مقصد (صفحة دفتر)
مبدأ (ذهن)
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اكنون بايد مسير ذهن تا صفحة دفتر را مشخّ ص كنيم و ببينيم با كدام نقشه ميتوانيم
آنچه در ذهن داريم ،آسان تر بر صفحة دفتر بياوريم.
طبقه بندي ذهن ،گام ا ّول در تهية نقشة سفر نوشتن است؛ اين طبقه بندي ،در حقيقت،
ساختمان ذهن و نوشتة ما را نشان مي دهد .در نماية زير ،مسير حركت و مراحل سفر
نوشتن را مي بينيم:

موضوع

مقدمه
(زمینه سازی)

تنه  /بدنه

(متن نوشته)

نتيجه

(جمع بندی)
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شكلگيري چنين ساختاري در ذهن نويسنده ،مسير نوشتن را براي او هموار ميسازد
ال روشن است كه چه ميخواهد بنويسد.
و زماني كه شروع به نوشتن ميكند؛ براي خودش كام ً
نتيجة اين طبقهبندي ذهني و تسلّط بر مطلب ،نوشتن متني دقيق و منسجم است .متنهاي دقيق
و منسجم ،خوانندگان را سر در گم نميكنند.
يكي از راه هاي نظم دادن به ذهن و نوشته ،طراحي ساختمان نوشته است.شكل زير،
ساختمان ساده و طبقه بندی اولية ذهن و نوشته را نشان میدهد.
موضوع

بند مقدمه (زمینه سازی)

بندهای بدنه (متن نوشته)
بند ا ّول
بند دوم

بند سوم

بند نتيجه (جمع بندی)
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اكنون نوشتۀ زیر را با هم بخوانيم و به نقشۀ ذهني و ساختمان نوشته،
توجه كنيم:
ّ
موضوع

دل ،آشيانة محبت
بند مقدمه (زمینه سازی)

هر چيزي ،مركزي دارد .قلب و مركز بدن ما انسان ها دل است كه
مخزن و گنجينة وجود به شمار ميآيد .اين گنجينه،نياز به مراقبت دارد.
بندهای بدنه

اگر راستش را بخواهيد دلم خالي از زشتي ها ،پاك و سفيد است .من
در فضاي دلم هيچ جست وجوگري ندارم كه همۀ حرف ها را برايم بيابد و به
من نشان دهد؛ ا ّما در دلم توان و نيرويي بسيار ف ّعال است و دوست و دشمن،
راستي و دروغ و خوبي و بدي را فورا ً شناسايي ميكند و به هر كس اجازۀ
ورود نميدهد .به همين سبب ،در دلم جز خوبيها چيزي نيست.
د ِر دلم به روي دوستان ،هميشه باز است تا آزادانه بيايند و بروند و هر
روز به تعداد دوستانم افزوده شود .تالش مي كنم؛ دوستان را نرنجانم.
از كساني كه با لطف و مح ّبت ميخواهند دلشان را پاك و بي كينه و زيبا
نشان بدهند ،خوشم ميآيد؛ چون آنها آدم هاي مهرباني هستند؛ هم خود را و
هم ديگران را دوست ميدارند .اين ،كار بسيارخوبي است.
بند نتيجه (جمع بندی)

دل ،اصلي ترين ِ
بخش خانة وجود ماست  .همۀ ارزش دل ها به سادگي و
پاكي آنهاست .شادابي و سرزندگي يك كشور هم به جواناني وابسته است
كه دلي پاك و بي كينه ،ا ّما استوار و بي باك دارند  .پس دلمان را سرشار از
نور ايمان و لبالب از حضور دوستان كنيم.
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نوشتة زير را بخوانيد و ساختمان آن را مشخّ ص كنيد.
زبانهاي ما
زبان ،عامل پيوند با ديگران ،پيام دادن و گفت وگو است.
اكنون اگر از شما بپرسند« چند زبانداريم؟» جواب خواهيد داد:
«خب معلوم است يك زبان» .ا ّما با كمي تأ ّمل ،درمييابيم كه از
راههاي ديگر هم ميتوانيم پيام بدهيم و با ديگران سخن بگوييم.
ما افزون بر اين زبان ،يعني زباني كه با آن حرف ميزنيم،
زبانهاي ديگري هم داريم؛ مثالً وقتي از دور يكي از دوستانمان
را ميبينيم و برايش دست تكان ميدهيم در واقع بدون آنكه
سخني برزبان آوريم ،با او ارتباط برقرار ميكنيم ،سالم ميكنيم و
احوالش را ميپرسيم.
هنگامي كه ُم ِ
بصركالس انگشتش را روي لب و بينياش
ميگذارد ،در واقع به دانش آموزان يادآوري مي كند كه ساكت
باشند و نظم كالس را بر هم نزنند.
به كمك ديگر اعضاي بدن هم ميتوانيم ،پيامي را به ديگران
ِ
حركت سر ،چشم ،ابرو و ...به اين زبان ها« ،زبان هاي
بفهمانيم؛ مثل
بدن» ميگويند.
بنابراين ،اگر زبانهاي بدن خود را خوب بشناسيم و به موقع
آنها را به كار بگيريم ،با ديگران ارتباط مؤثّرتري خواهيم داشت.
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اكنون از ميان موضوعهاي زير يكي را انتخاب كنيد ،نخست كمي دربارة آن
بينديشيد؛ پس از شكل گيري نقشة ذهني؛ سفر نوشتن را آغاز كنيد:
پاييز

حياط مدرسه

موضوع:

20

روزي را كه دوست دارم ،تكرار شود

یکی از انشاهای عضو گروه خود را انتخاب و آن را بر پاية معيارهاي زير،
بررسي و نقدكنید.
سنجه های ارزيابي :

نگاشت ا ّول)
داشتن پیش نویس (داشتن
ِ
داشتن پاک نویس (رعایت نشانه های نگارشی ،نداشتن غلط امالیی،
توجه به درستنویسی ،حاشیهگذاری)
ّ
 رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته (نوشتن بند مقدمه ،نوشتن بندهاي
بدنه و بند نتيجه)
شیوۀ خواندن

نتيجة بررسي و داوري :
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غصه اش گرفت.
الف) چشمش که به پنجره افتادّ ،
غصش گرفت.
ب) چشش که به پنجره افتاد ّ
جملۀ الف ،درست است؛ در نگارش رسمی ،به کارگیری کلمات شکسته،
کوتاه شده وگفتاری ،مناسب نیست .مگر در گفت وگوهای میان اشخاص داستان
یا نمایشنامه.
جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

هرکی وارد شهر می شه ،می پرسه چه خبره؟
............................................................................................................................................................

 تا خودت رو تغییر ندی ،نمی تونی سبب تغییر دیگرون بشی.
............................................................................................................................................................
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آنچه در تصوير زير ميبينيد؛ بنویسید.
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آيا خوانندة نوشتة شما بدون اينكه تصوير را ببيند ،ميتواند تنها با خواندن
نوشتۀ شما تص ّوري از آن داشته باشد؟
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معلّم نگارش در حالی که کاغذ لوله شدۀ بزرگی در دست داشت ،وارد کالس شد و
به دانش آموزان سالم کرد.
دانش آموزان هم ،به احترام معلّم از جا بلند شدند و سالم کردند .معلّم ،کاغذ لوله
شده را باز کرد و به کمک مبصر کالس ،آن را روی تخته ،نصب کرد .باالی کاغذ با
خط درشت نوشته شده بود «نقشۀ راه های ایران» و تمام سطح کاغذ پر بود از خطوط
تو در تو.
معلّم همان طور که رو به روی کالس ایستاده بود ،به نقشه اشاره کرد و گفت:
«می خواهم یک بار دیگر برگردیم و برویم سراغ سفر نوشتن .اگر یادتان باشد؛ گفتیم
که سفر نوشتن از ذهن شروع می شود و در صفحۀ دفتر ما پایان می پذیرد.
ما سفر نوشتن را براساس یک نقشۀ ذهنی پیش بردیم .در مسیر نقشۀ ذهنی
نوشتن هم ،مثل تمام راه ها ،ایستگاه ها و استراحتگاه هایی وجود دارد که مسافران را به
تأ ّمل و درنگ وا می دارد .در نقشه و مسیر نوشتن ،چهار بخش یا ایستگاه برای درنگ و
اندیشیدن و نوشتن داریم .این چهار بخش که در درس قبل با آنها آشنا شدید .عبارت اند
از :موضوع ،مق ّدمه یا زمینه سازی ،تنه یا بدنه ،نتیجه یا جمع بندی».
موضوع
مق ّدمه (زمینه سازی)

تنه (بدنه)

نتیجه (جمع بندی)
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اکنون می خواهیم ،در هر یک از ایستگاه های سفر نوشتن (بخش های نوشته) کمی
بایستیم و دربارۀ آن بخش ،گفت و گو کنیم:
بخش ا ّول

اولین ایستگاه در سفر نوشتن« ،موضوع» است .بخش موضوع ،جایی برای درنگ
و اندیشیدن است .موضوع ،مثل سنگی در دریاچۀ ذهن نویسنده فرود می آید و آن را به
حرکت و پویایی وا می دارد ،نویسنده با اندیشیدن دربارۀ موضوع ،مسیر بعدی نوشتن را
مشخّ ص می کند.
توجه کنیم ،راحت تر و بهتر می توانیم بنویسیم:
اگر در انتخاب موضوع ،به نکات زیر ّ
موضوع ،مورد عالقۀ ما باشد.
دربارۀ موضوعّ ،
اطالعات کافی داشته باشیم.
موضوع ،با زندگی واقعی ما ارتباط داشته باشد.

بخش دوم

«مق ّدمه» ،ایستگاه دوم در سفر نوشتن است و در پیشانی نوشته می آید .مق ّدمه،
روزنه ای است که از مسیر آن ،فضای پیش رو را به خواننده ،نشان می دهیم .در مق ّدمه،
جمله هایی آورده می شود که اندیشۀ اصلی نویسنده و نوشته را بیان می کنند .خواننده با
خواندن مق ّدمه ،به فضای حاکم بر نوشته ،پی می برد .در حقیقت ،مق ّدمه ،نشان دهندۀ نقشۀ
کلّی نوشته ،و تصویری از ّ
کل موضوع است.
توجه کنیم ،مق ّدمۀ خوبی خواهیم نوشت:
اگر به موارد زیر ّ
مق ّدمه کوتاه باشد.

مق ّدمه ،موضوع را به سادگی و روشنی ،مع ّرفی کند.
مق ّدمه ّ
کل فضای نوشته را نشان دهد.
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بخش سوم

«بدنه» یا تنه ،ایستگاه سوم و بخش اصلی نقشۀ نوشتن است .همان فضای کلّی است
که دورنمای آن را در مق ّدمه دیده بودیم .سخن اصلی نویسنده ،در بخش تنه می آید .تعریف،
توصیف ،شرح و گسترش موضوع ،در تنۀ نوشته اتّفاق می افتد .تنۀ نوشته از نظر حجم هم
گسترده ترین بخش نوشته است.
باید د ّقت داشت که:
حجم تنه از مق ّدمه و نتیجه بیشتر باشد.

هربند ،فقط به یک موضوع ،اختصاص داشته باشد.
بندهای تنه با هم ارتباط داشته باشند.

بخش چهارم

آخرین بخش و پایان دهندۀ سفر نوشتن ،بند « نتیجه» است .بند نتیجه ،فرودگاه ذهن
نویسنده است .هواپیمایی که از ذهن نویسنده به پرواز درآمده بود ،اکنون در فرودگاه فرجامین
خود به نام «نتیجه» به زمین می نشیند .در بخش نتیجه ،خالصه و فشردۀ بندهای دیگر ،نوشته
می شود .در نوشتن نتیجه ،باید از کاربرد جمله ها و عبارت های تکراری مانند« :نتیجه می گیریم
که  »...یا «درسی که از این نوشته می گیریم این است که «، »...پس در نتیجه« ، »...بنابراین »...
و «خالصه» و  ...پرهیز کنیم.
گیرایی و جاذبۀ نتیجه به این است که:
کوتاه و گویا باشد.
به برخی از پرسش های اساسی خواننده ،پاسخ بدهد.
خواننده را به تأ ّمل و تف ّکر دربارۀ موضوع ،وا دارد.

معلّم پس از این گفت وگو به دانش آموزان گفت« :حاال عزیزانم ،می خواهم برایتان
خاطره ای از کالس های انشای خودم تعریف کنم که با درس امروز ،ارتباط دارد:
معلّم انشای ما یک روز ،موضوعی به ما داد و از ما خواست دربارۀ آن انشایی بنویسیم.
آن روز،گمان می کردم انشای منِ ،
جزء انشاهای خوب کالس است ،ا ّما بعدها که خودم معلّم
انشا شدم؛ فهمیدم ،آن انشا ،ایرادهایی هم داشته است.
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اکنون برای ایجاد تن ّوع و لطیف شدن فضای کالس ،همان انشا را برایتان می خوانم
و از شما می خواهم در حین شنیدن ،بخش های اصلی آن (موضوع ،مق ّدمه ،تنه و نتیجه) را
مشخّ ص کنید».

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

«خداوند به ما نعمت های زیادی داده است .دو تا از این نعمت ها
پدر   و   مادر هستند .من پدر و مادر خودم را خیلی دوست دارم و هر صبح
و شب برای سالمتی آنها دعا می کنم و از خدا می خواهم به من کمک کند
تا برای آنان فرزند خوبی باشم و وظایف خودم را به خوبی انجام دهم.
پدر  و   مادر مثل خورشید و ماه هستند که روز و شب ما را روشن می کنند.
روزی که ما به دنیا آمدیم ،یک طفل بودیم؛ نه میتوانستیم غذا
بخوریم ،نه میتوانستیم از خودمان دفاع کنیم ،ح ّتی یک مورچه و مگس
هم زورش به ما میرسید .با ذ ّرهای سرما ،ممکن بود یخ بزنیم؛ با کمی گرما
ممکن بود بپزیم .با یک مریضی ،جان به جان آفرین تسلیم کنیم .ح ّتی
ممکن بود خوراک موش و گربه و سگ همسایه بشویم؛ اما این اتّفاقها
نیفتاد و ما بزرگ شدیم.
راه رفتن ،بلد نبودیم تا میخواستیم بلند شویم ،زود به زمین
میافتادیم .حرف زدن بلد نبودیم ،خیلی بیربط ،حرف میزدیم؛ کلمهها
را نمیتوانستیم درست بر زبان بیاوریم و خیلی چیزهای دیگر که خودتان
بهتر از من میدانید.
چه کسی ما را از خطرات نجات داد؟ چه کسی راه رفتن را به ما یاد
داد؟ چه کسی حرف زدن ،را به ما آموخت؟ در اینجاست که به یاد این
شعر میافتم:
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گــویـنـد مــرا چـو زاد مــادر

پستان بــه دهــن گرفتن آموخت

شــبهــا بــ ِر گـاهـوارۀ مـن

تـا صبـح نشست و خفتن آموخت

لـبخنــد نهــاد بـر لــب مـن

بــر غنچۀ گل ،شکفتن آموخت

یک حرف و دو حرف ،بــرزبانم

الـفـاظ نـهــاد و گفتن آموخت

دستـم بـگـرفت و پـا بـه پـا بـرد

تـا شیـوۀ راه رفـتـن آمـوخـت

پس هستی مــن ،ز هستی اوست

تا هستم و هست ،دارمش دوست

من فکر میکنم همانطور که پدر و مادر در وقتی که ما ناتوان بودهایم ،به ما
کمک کردهاند ،ما نیز باید در وقت ناتوانی ،عصای دستشان شویم و دست آنها
را بگیریم .پدر و مادر برای ما دو نعمت خداوندی هستند و ما باید قدر آنها را
بدانیم .اگر ما قدر پدر و مادر خود را ندانیم بعدا ً که خودمان صاحب فرزند شویم،
بچههای ما هم قدر ما را نخواهند دانست».

دانش آموزان پس از شنیدن انشای معلّم ،بررسی گروهی را شروع کردند .بعد از پنج دقیقه
گفت وگو و بحث دربارۀ آن ،نتیجه را گزارش دادند:
گروه ا ّول :موضوع نوشتۀ شما «احترام به پدر و مادر» است.
گروه دوم :مقدمۀ نوشتۀ شما بند ا ّول نوشتۀ شما است.
گروه سوم :تنۀ نوشتۀ شما چهار بند دارد؛ از بند « روزی که ما به دنیا آمدیم  ...تا
پایان شعر».
گروه چهارم :نتیجه گیری نوشتۀ شما ،در بند آخر آمده است.
معلّم ،دانش آموزان را تحسین کرد و گفت« :حاال بحث و گفت وگوی خود را ادامه دهید
و هر گروه ،یک بخش از انشا را بررسی کنید و بگویید آیا در این انشا ،هر بخش ویژگی های
الزم را دارد؟»
دانش آموزان دست به کار شدند و معلّم انشا هم پشت میز کارش به انتظار نتیجه نشست.
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نوشتۀ زیر را بخوانید و ویژگی های هر بخش را مشخّ ص کنید.
نقشه هایم برای آینده
من برای آینده ،نقشههای زیادی داشتم که دلم میخواست آنها را مو به مو اجرا کنم.
متخصص بدن انسان شوم؛ اما برادرم به من گفت :چون تو
دلم میخواست در آینده،
ّ
خوش خط هستی ،پس نمیتوانی دکتر شوی .تازه ،خیلی از دکترها ،دکتری را ول کردهاند و
رفتهاند سراغ ساختمانسازی!
بعد ،ما تصمیم گرفتیم که مهندس بشویم تا ساختمانهای محکمتری بسازیم و پولدار شویم؛
ولی دیدم برادر بزرگم که خودش چند سال است مهندس شده ،هنوز پولدار نشده است؛ تازه او
به من گفت :این روزها هر پاره آجری را که بلند کنی یک مهندس از زیرش بیرون میآید.
من ،خلبان شدن را هم خیلی دوست داشتم .هنگامی که برادران «رایت» مو ّفق شدند ،پرواز کنند،
من در پوست خود نمیگنجیدم؛ اما اآلن هر وقت اخبار را گوش میدهم ،یک هواپیما سقوط میکند
مقصر اصلی ،خلبان است و من نمیدانم چرا اسم خیلی از این خلبانها «توپولوف» است.
و همیشه هم ّ
ما چون به فوتبال هم عالقهمند هستیم و دوست داریم یک روز به «برنامۀ نود» برویم و بین
صفر تا یک میلیون ،چند تا عدد انتخاب کنیم ،تصمیم گرفتیم داور شویم ،زیرا داورها با سوت
همه کار میکنند؛ اما چند وقت پیش ،شنیدم که تماشاچیان در ورزشگاه به داور ،بد و بیراه گفتند
و داور هم قرمز شد.
بعد ،مص ّمم شدیم که نویسنده بشویم؛ ولی در یک جایی خواندم اگر شکار لکلک شغل شد،
نویسندگی هم شغل میشود.
ما دیگر خسته شده بودیم و نمیدانستیم ،برای آیندۀ خود چه نقشههایی بکشیم .دوباره رفتیم
سراغ برادرمان و با او مشورت کردیم .او گفت :نمیدانم؛ اما سعی کن کاری را انتخاب کنی که
همیشه تک باشی و معروف شوی.
آن وقت بود که ما تصمیم گرفتیم از میان این همه شغل ،دست به انتخاب بزنیم و
«رئیس جمهور» شویم.
صغری شهبازی /مدرسۀ کوثر آبگرم قزوین /با تلخیص و اندکی تغییر /نقل از مجلّۀ « انشا و نویسندگی»
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موضوعی را انتخاب کنید و دربارۀ آن متنی بنویسید .سعی کنید ،هر بخش (موضوع،
مقدمه ،تنه و نتیجه) نوشتۀ شما ،ویژگی های الزم را داشته باشد.

		

موضوع:
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براساس معیارهای زیر ،نوشتۀ خود را با نوشتۀ یکی از دوستانتان ،مقایسه کنید و
نتیجۀ بررسی را بنویسید.
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 (موضوع ،مقدمه ،تنه ،نتیجه)
رعایت ویژگی های هر یک از بخش های نوشته.
شیوۀ خواندن

نتيجة بررسي :
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الف) معلم نگارش ،حسن را صدا زد و از او خواست ،نوشته اش را بخواند.
ب) معلم نگارش ،حسن را صدا زد و از آن خواست ،نوشته اش را بخواند.
جملۀ الف درست است .ضمیر «آن» معمو ًال برای اشیا به کار می رود و گاهی
در حالت جمع به جای اشخاص هم می آید ،مانند دانش آموزان امروز به مدرسه
نیامدند ،آنها به گردش علمی رفتند.
جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

مربی ،دستیارش را صدا زد از آن خواست ،بچه ها را برای تمرین آماده کند.
............................................................................................................................................................

این دوچرخه را دوست دارم؛ زیرا او دوچرخۀ دوران کودکی من است.
............................................................................................................................................................
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نخست ،اصل حكايت و سپس شكل بازنویسی شدة آن را بخوانيد و با هم
مقايسه كنيد.
حکایت:
بازنویسی :

�فردی ب�ا س پ�ری ب�ه م ی�دان
ب
ج� ن�گ ر�ف ت�ه �بود .زا� ق�لعه ،س ن��گی �ر
ب
ب��
س ش
ر� ز�د ن�د و ش �کس ت� ن�د� .ر ن ج�� ی�د و
�گ�ف� « :جع� ب
� ب�د مردما�نی هس ت� ن�د،
ت
ی ب
� ب
س پ�ری ب�ه ا�ن ��ز ر� گی را نمی � ی��ن ن�د �که
ب
س ن�گ �ر سر می ز ن�� ن�د».
(ع ب� ی�د ز�اکا�نی)

مرد جنگ جويي ،با زره پوالدين برتن ،تيرداني پر از
تير بر پشت ،شمشير ّبرنده اي بر كمر و سپری بزرگ
در دست ،راهي ميدان شد.
مرد جنگ جو آرام آرام به قلعۀ دشمن نزديك شد.
هنوز به دروازۀ قلعه نرسيده بود كه يكي از نگهبانان قلعه،
سنگي به طرف او پرتاب كرد .سنگ چرخيد و چرخيد
و محكم به كلۀ مرد جنگ جو خورد .مرد جنگ جو پا به
فرار گذاشت و به ميان سپاهيان خودي بازگشت.
هم رزمانش وقتي غرولندهاي مرد جنگ جو را
شنيدند ،از او پرسيدند« :چه شده است؟ چرا از يك
سنگ مي نالي؟»
مرد جنگ جو ،در حالي كه دستش را روي سرش مي ماليد ،گفت« :از سنگ
نمي نالم ،از اين مردمان بدجنس مي نالم كه سپر به اين بزرگي را نديدند ،سنگ را
به سر من زدند».
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اكنون براساس نمونة پيشين ،حكايت زير را به نثر سادة امروزي ،بازنویسی کنید.
باز نويسي :

حکایت:

ج�
ف�
رو�ي رد صل ب�هاران ب�ا معي
ز

�
ب
�
زا� دوس ت�داران� ،ه هواي شگ� ت
ب
ص
� � ،ي�رون
و ت� ش
ما�اي حرا و د ش� ت
�
ر ف�ت ي�م .چ�ون رد ج�ا�يي �خ ّرم ،ج�اي

�
�
�گر ف�ت ي�م و س ف�ره ا ن�دا خ�ت ي�م ،س�گي زا� دور

ي
يد�د و خ�ود را �ن�ز يد�ك ما رس نا� ي�د �� .كي
س�� ب�
� و
زا� دوس ت�ان ،پ�اره ن گي ردا ش� ت
پ� ي
دا� ن�د،
آ�ن چ� ن�ان �كه ن�ان � ش� سگ ا ن� ز
پ�� ي
خ� .سگ ،س ن�گ
ش� وي ا ن�دا� ت
ب� ّ
ب �
ب �
�.
را �وي كرد و ي  ت�و ق� ف� � زا� شگ� ت

�
ا�
سگ را صدا كرد ن�د؛ اما ال ت� ف� ت
�
ن��
ي��
�« :ميد نا� ي�د
كرد .كي زا� آ� ن�ان گ� ف ت
ي�
�
�
�:
�؟» .گ� ف ت
�كه ا ن سگ چ�ه گ� ف ت
ب�
ي
ب
«ا�ن ب�د��خ ت�ان زا� � خ�يلي و �گرس ن��گي،

ره
س ن�گ مي خ�ور ن�د .زا� خ�وان و س ف� ٌ
ّ� م
�».
ا� شي�ان چ�ه ت�و ق ع ي ت�وان دا ش� ت

ج�امی ،ب�هارس ت�ان
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معلّم ،کلمة«مدرسه» را روی تختة كالس نوشت و گفت «:در درس گذشته آموختيم كه
يكي از بخش هاي اصلي نوشته ،موضوع آن است .اكنون اگر موضوع نوشتة ما « ،مدرسه »
باشد و ما بخواهيم دربارة آن چيزي بنويسيم ،بهتر است ،نخست ،خوب به آن موضوع ،بينديشيم
و با مشورت یکدیگر ،آن را به بخشها و اجزاي كوچكتر تقسيم يا طبقهبندي كنيم».
سپس گروههاي دانشآموزان ،سرگرم گفت وگو شدند.
چند دقیقه بعد معلّم ،حاصل کا ِر گروهها را به این صورت ،روی تخته نوشت:
گروه يكم :بهداشت ،نظم و انضباط مدرسه.
گروه دوم :ساختمان،كالسها ،آزمايشگاه ،كتابخانه،فروشگاه مدرسه.
گروه سوم :زمين ورزش ،ابزار ورزشي ،مسابقات فرهنگي -ورزشي مدرسه.
گروه چهارم :دانش آموزان ،معلّمان ،مدير و معاونان مدرسه.
معلّم ،پس از اينكه نظرات طبقه بندي شدة گروهها را نوشت،
گفت :دوستان خوب من ،اگر بخواهيم يكباره وزنهاي بزرگ
را برداريم ،به آساني نميتوانيم اين كار را انجام دهيم و شايد
نيروي زيادي از دست بدهيم و كاري صورت نگيرد .در اين گونه
موقعيتها ،ا ّولين گام اين است كه آن وزنة بزرگ را به پاره هاي
كوچكتري قسمت كنيم تا با ِر ما سبكتر شود.
یکی از نقشههای نوشتن و طبقهبندي ذهنی ،این است که
يك موضوع کلّی را به موضوعهاي خُ ردتري تقسيم کنیم؛ یعنی
آن را كوچك و محدود سازیم تا طبقه بندي و نوشتن ،آسانتر
صورت پذيرد؛ مث ً
ال اگر قرار باشد ،دربارة «مدرسه» که یک موضوع
بسيار کلّی است ،انشایی بنویسیم ،نخست ،موضوع «مدرسه» را به
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ريزموضوعها تقسيم و طبقهبندي ميكنيم؛ اين كار به نظم فكري ما ياريميرساند.
در نتيجه كار نوشتن براي ما ساده ميشود.
 در نمودار زیر ،ساختمان يك نوشته با موضوع كلّي و موضوعهاي كوچك
شده ،ديده ميشود:
موضوع کلی  :مدرسه
بند مقدمه (زمینه سازی)

بندهای بدنه (متن نوشته)

بند ا ّول با موضوع محدودتر :ساختمان و معماري مدرسه

بند دوم با موضوع محدودتر :امکانات و فضای مدرسه
بند سوم با موضوع محدودتر :کیفیت آموزشی مدرسه

بند نتيجه (جمع بندی)
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توجه كنيد:
اكنون نوشتة زير را بخوانيد و به طبقه بندي اجزاي آنّ ،
موضوع
بند مقدمه
بندهای بدنه

1

با موضوع :
بهار

2

با موضوع :
تابستان

3

با موضوع :
پاییز

4

با موضوع :
زمستان

بند نتيجه
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 مدرسة سال
سال برای هر کس یک معنا دارد .سال برای من مثل یک روز درسی در
مدرسه است .یک روز درسی که چهار زنگ و چهار معلم دارد.
زنگ اول ،خانم بهار با چادری ُگل ُگلی و پیراهنی سبز و روسری قرمز
به کالس میآید .خانم بهار حرفهای تازهای می زند .روی تختة طبيعت،
نقاشی میکشد .به هر شاگردی که وارد کالس میشود ،گل تعارف میکند .با
گنجشکان آواز میخواند ،با درختان کف میزند .با رودخانه همراهی میکند.
کالس خانم بهار ،اصالً كالس خشکي نیست.
زنگ دوم ،آقای تابستان ،کالس را با لحنی گرم شروع میکند .او مرد بسيار
خونگرمیاست.زبانشیرینیداردوباهمهگرممیگیرد.آقایتابستان،موقعدرسدادن،
شوخیهای خوشمزهای میکند و ّبچهها را حسابی میخنداند .آقای تابستان خیلی هم
مهربان استّ .بچهها را در سایة خود پناه میدهد و میوه هايش را به آنها ،میبخشد.
مدتها زیر زبان ما میماند.
خالصه ،طعم درسهای آقای تابستان تا ّ
زنگ سوم ،زنگ شعر است .آقای پاییز که خودش شاعر است با کولهباری
از شعر و خاطره به کالس میآید .البته او یک ن ّقاش هم هست .خودش برای
شعرهایش ن ّقاشی می کشد .تمام رنگ هایی که او در ن ّقاشی هایش به کار میگیرد،
شاعرانه هستند .رنگ سرخ ،زرد ،قهوهای ،نارنجی ،طالیی و  . ...پاییز ،معلّمي خوب
و دوست داشتنی است.
زنگ آخر ،خانم زمستان به کالس میآید و جای آقای پاییز را میگیرد .تابلوی زرد
بچه ها
پاییز را پاک و با گچ سفید ،همه جا را سفيدپوش میکند .اگر چه ،زنگ آخر است و ّ
خستهاند و بعضي هم احساس خواب آلودگي دارند؛ ا ّما خانم زمستان آن قدر قشنگ
بچه ها خستگی و خواب را از یاد میبرند و با خانم زمستان،
درس میدهد که ّ
هم بازی میشوند .درس ها و مشقهای خانم زمستان سرد و سنگین است؛ اما
بچه ها را در سختي ها پرورش ميدهد.
نويد بخش بهاري سرسبز است و ّ
زنگ آخر که میخورد ،مدرسة سال ،در سكوتي نشاط انگيز به انتظار مي نشيند.
خانم بهار آرام آرام از راه ميرسد ،كالس را تحويل ميگيرد و همه چيز دوباره
شروع میشود ،اين مدرسه ،هيچ گاه تعطيلي ندارد.
مؤلّفان

نوشتة زیر را بخوانید و موضوع کلّی و ریز موضوعهای آن
را با رسم نمودار نشان دهید.

در دنیا عجایب و شگفتیهای زیادی وجود دارد .یکی از شگفتیهای
جهان خلقت ،جانوران هستند .جانوران ،گونه های مختلفی دارند.
پرندگان ،جانورانی هستند که پرواز می کنند .پر و بال برای پرندگان،
مهمترین عضو است .پرها اگرچه ظریفاند ،قوی نیز هستند .پر و با ِل پرندگان
كه  در زمان پرواز ،گسترده  مي شوند ،در زمان سرما  ،لحافی گرم و پوشنده و در  
وقت خطر سپري برای مخفي شدن پرنده است .برخی از پرندگان ،مثل تیر پرواز
شیرجه

می کنند .بعضی دیگر به راحتی تغییر جهت میدهند و عده ای نیز در آب،
خوار
می زنند .شتر مرغ ،بزرگترین پرنده است و نمی تواند پرواز کند و  مرغ مگس 
به اندازة سر انگشت است و کوچکترین پرندۀ جهان است    .
خزندگان هم موجودات عجيبي هستند .آنها  به روی زمین میخزند .بدنشان
فلس دارد و معموالً تخم میگذارند .بزرگترین خزنده« ،تمساح» ،به طول هفت متر
و کوچکترین آنها ،مارمولک خانگی است كه تنها  18میلی متر طول دارد.
آبزیان ،به جای زندگی در خشکی ،در آب زندگی می کنند .آنها  به جای
شُ ش ،آبشش دارند؛ به همین خاطر میتوانند در زیر آب نفس بکشند .ماهیها
یکی از انواع این آبزیان هستند  .
دوزیستان ،جانورانی هستند که  قادرند هم در آب و هم در خشکی زندگی
کنند .آنها در نوزادی ابتدا آبشش دارند؛ ا ّما به تدريج با رشدكردن ،صاحب یک
جفت شُ ش میشوند و در خشکی ،نفس می کشند  .
این گونهگونی و شگفتي خلقت جانوران ،یکی از نشانههای قدرت خداوند
است و برای ما درس ها و حکمتهای زیادی دارد.
مؤلّفان
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با استفاده از روش طبقه بندي كردن موضوع ،متني با یکی از موضوع هاي
زیر بنويسيد.
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خانه

موضوع:

عینک

کالغ

نوشتههایي را كه در كالس ،خوانده شد؛ بر پاية سنجههاي زير ،بررسي و نقد كنید.
سنجه های ارزيابي :

پیش نویسی
طبقه بندي كردن موضو ِع نوشته
 رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته (مق ّدمه ،بدنه و نتيجه)
پیراسته نویسی (رعایت نشانه های نگارشی ،نداشتن غلط امالیی،
توجه به درست نویسی ،حاشیه گذاری)
شیوۀ خواندن

نتيجة بررسي و داوري :
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الف) من و حسن به کتابخانۀ عمومی شهر رفتیم و یک ساعت در آنجا مطالعه
کردیم .روز بعد ،من با معلّم و دانش آموزان ،به کتابخانۀ عمومی رفتم.
ب) من و حسن به کتابخانۀ عمومی شهر رفتم و یک ساعت در آنجا مطالعه
کردم .روز بعد ،من با معلم و دانش آموزان ،به کتابخانۀ عمومی رفتیم.
جملۀ الف درست است.
ـ برای « نهاد مفرد» ،فعل به صورت « مفرد» آید :من به مدرسه رفتم.
ـ برای « نهاد جمع» فعل به صورت «جمع» می آید (ما به مدرسه رفتیم)
ـ برای « نهاد مفردی که همراه شخص دیگری» باشد و بین آنها «و» بیاید ،فعل
به صورت «جمع» می آید :من و حسن به مدرسه رفتیم.
ـ برای « نهاد مفردی که همراه شخص دیگری باشد» و بین آنها «با» بیاید،
فعل با کلمۀ قبل از «با» هماهنگ است :من با حسن به مدرسه رفتم؛ ما با حسن به
مدرسه رفتیم؛من با دانش آموزان به مدرسه ،رفتم؛ دانش آموزان با من به مدرسه آمدند.
جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

پروانه ،در میان گل ها چرخیدند؟
............................................................................................................................................................

ملکه با زنبورهای عسل به سمت باغ گل ها ،پرواز کردند.
............................................................................................................................................................

دانش آموز و معلّم ،در کالس مهارت های نوشتاری ،می نوشت.
............................................................................................................................................................
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نوشتۀ زیر را بخوانید ،اصل ضرب المثل را با شکل
گسترش یافتۀ آن مقایسه کنید.
ضرب المثل :ی
� ،صدا ن�دارد»
«�ک دس ت
بازآفرینی َمثَل
صاحب خانه ،همرزمانش را برد توي يك اتاق و گفت« :شماها اينجا
راحت تريد».
يک نفر از آنها آواز می خواند و بقيه دست می زدند  .صاحب خانه ،هر
چند وقت يکبار ،به جم ِع آنها سر می زد و برايشان چای و شیريني می آورد.
مردی گوشه اتاق ،كنار حاج داوود نشسته بود و به در و ديوار نگاه می کرد.
صاحب خانه ،توی اتاق سرکشيد و چشمش به مرد ساکت افتاد و به او گفت:
«اخوي ،اگه با ما قهری ،چرا اومدی عروسی پسرم؟»
همه برگشتند و به مرد ساکت نگاه کردند .حاج داوود گفت« :از همرزمان
قديمه».
صاحب خانه ،گفت «:خيلي خوش اومدن؛ ا ّما اينجا که ديگه جبهه نيست،
اينجا عروسی پسرمنه ،اگه دست نزنيد و شاد نباشيد ناراحت می شم».
مرد ساكت از جايش بلند شد و گفت « :خيلی دلم می خواست دست بزنم؛
ولی حيف که :يه دست صدا نداره!»
همه به آستين چپ مرد که آويزان بود ،نگاه کردند.

			

مهمان هایی با کفش های لنگه به لنگه
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اکنون ،ضرب المثل زیر را گسترش دهید.
ب
ب� ی
بی
ضرب المثل« :هر �که ب�ام ش� �� ش�� ،ر� ف ش� � ش� ت�ر»
بازآفرینی َمثَل
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معلّم ،درس چهارم نگارش را بدون مقدّمه ،شروع کرد و
گفت :این درس ،ادامة درس قبلی شماست؛ البته با آن تفاوتهایی
دارد .در درس گذشته ،یک موضوع بزرگ و کلّی را كوچكتر
میکردیم و هر قسمت از آن را در بخشي از نوشتة خود میآوردیم.
در این درس ،بر اساس ذوق و اطّالعات خودمان ،یکی از آن
تکه های كوچك شده را بر میگزینیم و دربارة آن می نویسیم .مث ً
ال
« روستا» یک موضوع کلّی است و اگر آن را به اجزايي كوچكتر،
خُ رد کنیم؛ به ریز موضوع های زیر ،تقسیم ميشود:
آب و هوای روستا ،آداب و رسوم مردم روستا ،مشاغل روستایی،
نوع پوشش روستانشینان ،صبح روستا و...
حاال خود من که کودکیم در روستا گذشته است و صبح
روستا و قوقولی قوقوی خروسهای روستا را دوست دارم ،از میان
موضوع های خرد شده ،صبح روستا را انتخاب کردهام و دربارة آن،
چنین نوشته ام:
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بامداد روستا
روستا ،چه نام قشنگي! اين نام دلنشين ،خاطرهها و خيالهايي را
برميانگيزد كه ياد آنها همچون چشمه ،پيوسته جاري و زالل است .روستا
چيزهاي زيادي دارد كه ميتوان دربارة هر يك از آنها بسيار گفت و نوشت.
درهها ،كشتزارها ،مرغها و خروسهاّ ،برهها و
چشمهها ،كوهها ،دشتهاّ ،
گوسفندها ،اسبها ،گاوها ،گربهها ،سگها و خالصه ،آسمان زيبا و مزرعههاي
رنگارنگش و هزار و يك چيز از صفا و سادگي و صميميت مردمانش.
ا ّما من در اينجا از قوقوليهاي خروس سحري ميگويم؛ پرندهاي
آسماني كه آمدن روشنايي را زودتر از همه ،درك ميكند و مژدة رسيدن
خورشيد را به همگان ميدهد .بانگ خروس در سحرگاهان روستا ،تنها
صداي بيدارباشي است كه مردم روستا را به بيداري و نماز فرا ميخواند.
در روستا همه چيز ،نشان از كوشش و تالش دارد .قوقولي قوقوي
بامدادي خروس ،هم زنگ اذان است و هم آغاز يك روز كار و تالش
خستگي ناپذير .آباداني ايران ،به همين كوشندگي كارگران و كشاورزان
ِ
طبيعت روستاها وابسته است.
خرمي دشت و
و ّ
خروس ،پيك سحري است .روستانشینان سحرخيزاني هستند كه
پيش از خورشيد ،طلوع ميكنند و با تالش خود ،به زندگي ،گرمي و گوارايي
مي بخشند.
مؤلّفان
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حاال از شما می خواهم با من ،قدم به قدم پیش بیایید.
یک موضوع کلّی را انتخاب كنيد.
آن را در ذهنتان به موضوع های کوچکتری تقسيم كنید.
	 اکنون ببینید به کدام موضوع ،عالقة بيشتري داريد و اطّالعاتتان
دربارة كدام موضوع بيشتر است.
توجه به عالقه و اطّالعات خود يكي از موضوع هاي كوچك
	 با ّ
را برگزينيد.
	 یک بار دیگر طبقه بندی نوشته (موضوع ،مقدمه ،بدنه و نتیجه)
را در نظر بگیرید.
پس از اين مراحل ،قلم را بردارید و نوشتن را آغاز کنید.
بعد از سخنان معلّم؛ بیست دانشآموز نویسنده ،با سکوتي ّ
متفکرانه،
در خانة خیال خود ،به موضوع ،اطّالعات الزم دربارة موضوع و طبقهبندی
آن میاندیشیدند .معلّم که احساس خوبي نسبت به پيشرفت دانش آموزان
داشت ،با صدای ماليمي گفت« :هر وقت نقشة ذهنیتان ،کامل شد،
میتوانید نوشتن را آغاز کنید .شک ندارم كه مزة خوش نوشتن و خاطرة
شيرين آن ،در يادتان خواهد ماند».
قلم روان ،روی کاغذ به حرکت در آمد
سپس ،نوشتن آغاز شد و بیست ِ
و معلّم نگارش هم ،همراه دانش آموزان نوشتن را آغاز کرد.
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نوشتة زیر را بخوانید و پس از بررسي دقيق ،موضوع نوشته
و موضوع هاي كوچكتر هر بند را مشخّ ص كنيد.
موضوع:
نوروز؛ یعنی روز نو ،روزگار نو .شاید به همین خاطر است که با آمدن نوروز،
همهچیز نو میشود.
درختان از نو ،شکوفه و برگ میکنند و از نو میوه میدهند .چشمه های زیادی از
کوه ،سرازیر میشوند که همه زالل و تازه هستند .حیوانات زیادی که در تمام زمستان
در خواب بودهاند ،بیدار می شوند و زندگی دوباره و نو پیدا می کنند.
درنوروزهمهسعیمیکنند،نووتازهتربهنظربیایند.خانةنو،لباسنو،پولنو ،برگو
شکوفۀ نو ،زندگی نو و ...
مامان ،با ذوق و سليقه اش ،فضاي خانه را دگرگون میکند ،و همه چیز را
برق میاندازد.
بابا هم دست به نوآوري ميزند ،چيزهاي نو ميخرد ،خاک باغچه را عوض
میکند و یکی دوتا نهال یا گل ُرز هم میکارد.
بچهها لباسهای نو میپوشند؛ از بزرگترها عیدی وكتابهای نو میگیرند و در
ّ
ِ
مسافرت عید ،جاهای نو و تازه را میبینند.

راستی کسی را میشناسید که با آمدن نوروز و   نو شدن طبیعت ،نگاهش را
نو کند؟ یعنی به چیزهای اطرافش جور دیگری نگاه کند .سهراب سپهری در
یکی از شعرهایش می گوید« :چشم ها را باید شست /جور دیگر باید دید»!..
شستن چشم ها چیزی است شبیه خانه تکانی عید ،یا عوض کردن لباس های کهنه و
فرسوده.
ّ
مؤلفان
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یکی از موضوع های كلّي زیر را انتخاب کنید .آن را به ریز موضوع هایی تقسیم کنید
و دربارة یکی از اين ريزموضوع ها ،متني بنویسید.
ّ
محل زندگی ما

موضوع:
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ایران

آسمانِ شب

یکی از نوشتههای گروه ديگر را انتخاب كنيد و آن را براساس سنجه هاي زير،
بررسي و نقدكنيد .نتيجة كار خود را در جاي مشخص شده بنويسيد و سپس در كالس بخوانيد.
سنجه های ارزيابي :

پیش نویسی
كوچك كردن موضو ِع نوشته
رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته (مقدمه ،بدنه و نتيجه)
توجه
پیراسته نویسی (رعایت نشانه های نگارشی ،نداشتن غلط امالییّ ،
به درست نویسی ،حاشیه گذاری)
شیوۀ خواندن
نتيجة بررسي و داوری:
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 آن قدر مطلب را برایش تکرار کردم که به قول معروف « زبانم مو در آورد ».
 آن قدر مطلب را برایش تکرار کردم که به قول معروف«خسته شدم».
جملة رديف ا ّول درست است ؛ زیرا بعد از عبارت «به قول معروف» یک سخن
معروف و شناخته شده اي ،قرار گرفته است؛ اما در جملة رديف دوم  ،سخن معروفي ذكر
نشده است .بنابراين ،هرگاه در نوشته اي عبارت «به قول معروف» را به كار ببريم ؛ بايد
پس از آن حتم ًا سخن معروف ،بيتي مشهور ،مثلي رايج و ...ذكر كنيم مانند :
 براي آمدن تو آن قدر صبر كردم كه به قول معروف زير پايم علف سبز شد.
جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

وقتي دو مبصر در يك كالس باشند به قول معروف نظم كالس به هم ميخورد.
............................................................................................................................................................

از بس كه آن مجلس طوالني شد به قول معروف همه به خواب رفتند.
............................................................................................................................................................
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به دو تصوير زير با د ّقت نگاه كنيد؛ دربارة تفاوت آنها بينديشيد
و هر يك را در نوشتهاي جداگانه توصيف كنيد .معيار سنجش
نوشتههاي شما تشخيص دوستانتان است .يعني زماني كه
نوشتههايتان را در كالس ميخوانيد ،آنها بايد تشخيص دهند؛ هر
نوشته مربوط به كدام تصوير است.

55

56

57

بچه ها نشست
معلّم نگارش ،وارد كالس شد و روي صندلي خود مقابل ّ
و كتابي از كيفش درآورد .جلد كتاب ،آبي بود و روی جلدش با خط درشت
نوشته شده بود«:ماتيلدا».
بچه هاي عزيز ،به دو صفحة اوّل اين
معلّم ،كتاب را باز كرد و گفتّ :
رمان ،گوش دهيد تا بعداً بگويم بين اين متن با درس جديد ،چه ارتباطي
هست؛ و اما داستان:
پدر و مادرها ح ّتی اگر فرزندشان بدترين موجود عالم باشد ،باز
گمان ميكنند؛ تحفهاي بي همتاست .بعضي از آنها از اين هم فراتر
ميروند و فكر ميكنند ،رگه هايي از نبوغ در فرزندشان هست .آنها
بچههايشان براي ما سخن ميگويند.
معموالً از هوش سرشار ّ
معلّمان مدرسه ،در چنين مواقعي خيلي رنج ميكشند .آنها با اينكه
ميدانند؛ اين تعريف و تمجيدها هيچ نسبتي با هوش اين دانش آموز
ندارد ،مجبورند ،همين طور گوش بدهند و با تكان دادن سرشان ،تأييد
كنند .در ظاهر بخندند و در باطن؛ غصه بخورند.
اگر من معلّم بودم ،براي اين والدين چيزهايي مينوشتم و به آنها
نشان مي دادم كه اوضاع آن قدرها هم گل و بلبلي نيست! مثالً مينوشتم:
«پسر شما ماكسيميليان ،جدا ً افتضاح است .خدا كند كسب  و كار
خانوادگي داشته باشيد كه بتوانید بعد از ترك تحصيل ،آنجا بچپانيدش!
وگرنه محال است جاي ديگري كاري گيرش بيايد!»
گاهي به پدر و مادرهايي برميخوريم كه نقطۀ مقابل گروه قبلي
هستند .هيچ عشق و عالقهاي به فرزندشان نشان نميدهند ...ماتيلدا
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كه دختري باهوش بود ،پدر و مادرش از اين دسته بودند و چنان سرگرم زندگي خود بودند
متوجه زيركي دخترشان نشده بودند ...او دلش براي خواندن كتاب پرمي زد(....ماتيلدا،
كه ّ
با تلخيص و اندكي تغيير)

معلّم به اين جاي داستان كه رسيد،كتاب را بست و بلند شد و گفت :اكنون اين بخش از
رمان را در اختيار گروه ها ميگذارم تا دربارۀ آن ،گفت وگو كنند.
معلّم ،برگهاي چاپشده را بين گروهها تقسيمكرد؛ سپس گفت :ا ّول بگوييد؛ اين متن
چند بند دارد.
تقريب ًا همة كالس ،جواب دادند :چهار بند.
معلّم تأييد كرد و گفت :حاال به هر بند ،به طور جداگانه نگاه كنيد و به اين پرسشها فكر
كنيد:
آيا در هر بند ،موضوع خاصي مطرح شده است؟
جملۀ آغازين هر بند ،چه فرقي با جملههاي بعدي دارد؟
بين موضوع هر بند با موضوع بندهاي ديگر ،چه ارتباطي هست؟
دانشآموزان ،مشغول بررسي و گفت وگو شدند .معلّم به هر گروه سر ميزد و سعي مي كرد،
آنها را در ارتباط با موضوع بحث ،راهنماييكند .بعد از به پايان آمدن فرصت ،معلّم به
توجه كنيد:
دانشآموزان گفت :حاال به چند نكتهّ ،
برای آنکه بخشهاي مختلف نوشتة شما ارتباط محکمي با هم داشته باشند؛ باید اجزا و
ساختار بند را بیشتر بشناسید.
هر بند ،دو قسمت دارد :جملة موضوع ،جملههای کامل کننده.

هر بند ،خودش یک موضوع دارد که در عین استقالل ،با موضوع بندهای دیگر هم
ارتباط دارد .برای نوشتن يك بند ،فکر یا موضوع آن بند را در جملهای بیان میکنیم .به این
جمله«،جملة موضوع»میگویند .جملة موضوع  ،معمو ًال در آغاز بند ،نوشته میشود .بعد از
جملة موضوع که جملة اصلی بند است ،چند جملة دیگر میآید؛ این جملهها همان«جملههای
کامل کننده» هستند .این جملهها برای تأیید ،توضیح و يا براي روشن تر كردن مقصود جملة
موضوع نوشته می شوند و كامل كنندة معناي آن هستند.
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نمودار زير ساختار بند را نشان مي دهد:

جملة موضوع
جملة کامل کننده
جملة کامل کننده
جملة کامل کننده
جملة کامل کننده
و ...

حاال يك بار ديگر به متن قبلي ،نگاه كنيد .هر گروه به ترتیب ،یک بند آن را بررسیکند
و نتیجه را در کالس بیان نماید.
بعد از چند دقيقه ،معلّم ،پشت ميز نشست و از گروهها خواست تا نتيجة كارشان را
گزارش دهند .نتيجة كار گروهها به اين صورت بود:
	 گروه ا ّول :موضوع بند ا ّول عالقة بيش از حد بعضي از پدرها و مادرها،
به فرزندانشان است .اين جمله« ،پدر و مادرها حتی اگر فرزندشان بدترین
موجود عالم باشد ،باز گمان مي كنند؛ تحفهاي بي همتاست»؛ جملة موضوع و
جملههاي بعدي ،جملههاي کامل کننده یا تكميلي هستند.
	 گروه دوم :بند دوم اندازة بند ا ّول است و از بندهاي ديگر كوتاهتر است.
موضوع بند دربارة رنجي است كه معلّمها از عالقة زياد پدران و مادران نسبت
به فرزندشان ،تح ّمل ميكنند .جملة «معلّمان مدرسه در چنين مواقعي ،خيلي رنج
ميكشند»؛ جملة موضوع است و جملههاي ديگر هم تكميل كنندة جملة ا ّول
هستند.
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	 گروه سوم :بندسوم ،بلندترين بند اين متن است .موضوع اين بند،
واكنش نشان دادن به تعريف و تمجيدهاي اغراق آميز پدرها و مادرها از
فرزندانشان است .جملة موضوع« ،اگر من معلّم بودم ،براي اين والدين
چيزهايي مينوشتم و به آنها نشان مي دادم كه اوضاع آن قدرها هم گل

و بلبلي نيست ! » است .جملههاي بعدي هم تكميلكنندة همين پيام
هستند.
	 گروه چهارم :موضوع بندچهارم ،برعکس موضوع بند ا ّول است؛ يعني
بي عالقگي بيش از اندازة پدر و مادرها به فرزندانشان .جملة موضوع
كه مثل بندهاي ديگر در ابتدا آمده اين است«:گاهي به پدر و مادرهايي
بر ميخوريم كه نقطة مقابل گروه قبلي هستند» .جملههاي بعدي هم
مثالهايي است كه براي تكميل و تأييد جملة موضوع نوشته شدهاند.
سرانجام ،معلّم ،همة گروهها را تشويق كرد و گفت :خوشحالم كه درس
را به خوبي ياد گرفتهايد .در اين درس آموختيم كه هر نويسنده تالش ميكند،
معموالً ،نخست حرف اصلي خود را در ا ّولين جملة نوشته ،بياورد و در ادامه ،همان
معنا و مقصود را كمي بيشتر گسترش بدهد و كاملتر بيانكند.
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پس از خواندن بند زیر ،جملة موضوع و جمله های
کامل کننده را مشخص کنید.
سخن گفتن در برابر جمع  ،برای خیلی ها با هيجان و هراس ،همراه است.
ریشة این هيجان و هراس ،در دوران کودکی این افراد ،نهفته است .این هيجان
و هراس ،با آنها به دنیا نیامده است .این گونه ،یادگرفته اند یا از دیگران به آنها
منتقل شده است .روان شناسان ميگويند « :بيشتر مشكالت در بزرگسالي،
به دوران كودكي برميگردد» .اگر اين سخن روان شناسان درست باشد،
پس هيجان و هراس ،از سخن گفتن در برابر جمع هم ،به تربيت و آموزش
دوران كودكي ما برمي گردد.
مؤلّفان

						
جملۀ موضوع:

جمله های کامل کننده:
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دربارۀ یکی از موضوع های زیر ،يك بند (با رعايت ساختمان بند) ،بنويسيد:
کفش

ناخن

درد دندان

موضوع:
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هريك از بندهايي را كه دوستانتان در تمرین قبل نوشتند و در كالس خواندند،
با سنجههای زیر ،ارزیابیکنید و نتیجه را بنویسید.
سنجه های ارزيابي :

پیش نویسی
داشتن چند جمله
داشتن جملۀ موضوع
داشتن چند جملۀ کامل کننده
ارتباط و نظم بین جملۀ موضوع و جمله های تکمیل کننده
توجه
پیراستهنویسی (رعایت نشانههای نگارشی ،نداشتن غلط امالییّ ،
به درستنویسی ،حاشیهگذاری)
شیوۀ خواندن
نتيجة بررسي و داوری:
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 الف) کتابخانه ام را مرتّب کردم .کتاب هایی را که نمی خواستم جمع کردم ،توی
جعبه گذاشتم و به کتابخانۀ محل هدیه کردم.
 ب) کتابخانه ام را مرتب کردم و کتاب هایی را که نمی خواستم جمع کردم و توی
جعبه گذاشتم و به کتابخانه محل هدیه دادم.
جملۀ الف درست است .در جملۀ ب از «واو» ربط (حرف پیوند میان جمله ها)
استفادۀ بی جا و بی رویه شده است.
جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

مادرم خانه را تر تمیز کرد و فرش ها را انداخت و وسایل را چید.
............................................................................................................................................................

بازیکن در نوک حمله پابه پای توپ دوید و بازیکن های تیم حریف را جا گذاشت
زد و به دروازه نزدیک شد و گل زد.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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حكايت زير را به نثرسادة امروزي ،بازنویسی کنید.
باز نويسي :

حکایت:

�
ش خ�صي خ� نا�ه ب�ه �ك ي
را�ه �گر�ف ت�ه �بود.
ب
چ� ب
و� هاي س ق� ف� �س ي�ار صدا ميداد.
س
ب
ِ
ب
� آ�ن �خن
�ه خ�داو ن�د خ� نا�ه زا� �هر مرمّ ت

ب��گ ش�اد .پ�اس�خ داد :چ� ب
و� هاي س ق� ف� ،ذ��كر

�
م
� ؛ ّاما
�« :ن� ي�ك اس ت
خ�دا ي �ك�ن ن�د .گ� ف ت
ي
جس ب ي
ميت�رسم ا�ن ذ��كر ،ب�ه �ود �� ن�ج�امد».
(ع ب� ی�د ز�اکا� نی)
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معلّم پیش از پرداختن به درس ،براي یادآوری آموختهها به دانش آموزان
گفت :شما تاكنون ،نقشة نوشتن ،طبقهبندی ذهن و كوچكترکردن
موضوع را یادگرفتهاید و با ساختار بند؛ یعنی جملة موضوع و جملههای
تکمیل کننده ،آشنا شدهاید.
در این درس ،باز هم میخواهيم دربارة ساختار بند ،گفت وگو كنيم.
در درس قبل ،گفتیم یک بند سالم وكامل ،بندی است که یک جملة
موضوع و چند جملة تکمیل کننده دارد.
توجه كنيد:
يك بار ديگر به نمودار ساختار بندّ ،
جملة موضوع
جملة کامل کننده
جملة کامل کننده
جملة کامل کننده
جملة کامل کننده
و ...
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اه ّمیت جملة موضوع ،از جملههای تکمیلکننده ،بیشتر است؛ به همین سبب ،در این
درس ،تالش میکنیم تا جملة موضوع را بهتر و بیشتر بشناسيم .جملة موضوع و جملههای
تکمیلکننده ،ساختمان بندهاي بدنه را تشكيل مي دهند.
اكنون از بندهاي بدنه ،آغاز ميكنيم .هر يك از بندهاي بدنه ،يك موضوع اصلي دارد.
موضوع اصلي هر بند ،معمو ًال در اولين جملة آن ،آورده مي شود .به اين جمله ،جملة موضوع
گفته ميشود.
در نوشتۀ زير كه يك بند است ،جملة نخست آن « ،بهار ،فصل روييدن و تازه شدن
است »  ،جملۀ موضوع است.
«بهار ،فصل روييدن و تازه شدن است .در فصل بهار همة موجودات از خواب
زمستاني بيدار مي شوند .خاك ،هم تكاني به خود مي دهد و سبزه ها را مي روياند و شاخ
و برگ خشكيدۀ درختان هم ،سرسبز و پر شكوفه مي شوند».

جملة موضوع مهمترين جملة بند است .از اين رو ،جمل ة موضوع راهنمای خوبی برای
نويسنده و خواننده است .نويسنده با نوشتن جملة موضوع ،درمیيابد که چه مطالبي را
بايد در جملههای بعد بگنجاند .خواننده نيز با خواندن جملة موضوع به آساني میفهمد که
موضوع بند چيست .در مثال باال وقتي نويسنده ،بند را با اين جمله « بهار ،فصل روييدن
و تازه شدن است» آغاز كند؛ ميداند كه جملههاي بعدي بايد بيان كنندة موضوع بهار و
متوجه مطالب اين بند
رويش باشد .خواننده نيز با خواندن جملة موضوع ،در ابتداي بندّ ،
ميشود .
چه رابطهاي بين جملۀ موضوع با بقية جمله های بند وجود دارد؟

همان طور كه در نمونة باال ديديم در يك بند به جز جمله موضوع ،جملههاي ديگري نيز
وجود دارد كه موضوع جملة نخست را تأييد و تقويت ميكنند .بند يا نوشته اي كه تمام جمله هاي
آن در توضيح و شرح بيشتر فكر و موضوع جملة نخست (جملة موضوع) باشد؛ بند يا نوشتة
منظّم و منسجم است.
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توجه كنيد:
اكنون به دو بند زيرّ ،

	 الف «:خواندن داستان ،باعث رشد ذهنی کودکان مي شود .دنياي
داستان با تخيل آميخته است و دنياي ذهني كودكان نيز دنيايي
سرشار از زيباييهاي تخيل است .كودكان در عالم خيال ،خود را به
جاي شخصيت هاي داستان ميگذارند و نقش آنها را بازي ميكنند.
اين همراهي با رويدادهاي داستاني برتجربههاي آنها ميافزايد و
سبب رشد فكري آنها ميشود».
	 ب «:خواندن داستان ،باعث رشد ذهنی کودکان ميشود .نقّاشي،
تمرين جور ديگر ديدن
تمرين درست نگاه کردن است .کاريکاتور،
ِ
است .خوشنويسي ،تمرين تسلّط بر انگشتان و زيبا نوشتن کالم
است .والدین معمو ًال در تعطیالت تابستان به غنيکردن اوقات
فراغت فرزندانشان فکر میکنند».
همان طور كه مي بينيد؛ در نوشتة بند الف ،همة مطالب براي تكميل و
گسترش موضوع جملة ا ّول (تأثير داستان در رشد ذهني كودكان) آورده شده
است و بين جملهها ارتباط معنايي كاملي وجود دارد .بنابراين ،بند ا ّول ،يك
نوشتة منسجم است؛ اما در نوشتۀ دوم (بند ب) ،جملههاي متن با يكديگر و
با جملة نخست ،ارتباط ندارند و هركدام ،موضوعي جداگانه را بيان ميكنند.
اين گونه نوشته ها به نوعي هذيان شبيهاند كه با پراكنده گويي ،موضوع را از
ياد ميبرد و خواننده را سردر گم ميكند.
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بند هاي زير را بخوانيد ،موضوع بند و جملة
موضوع را مشخّ ص كنيد.

الف) بازي براي كودكانّ ،لذت بخش تر از خوردن آب و غذا است.
كودكان ،وقتي در شور و شادي بازي غرق ميشوند ،غذاخوردن را فراموش
می کنند .بيشتر مادران براي خوراندن غذا به كودكان خود ،به زحمت
ميافتند؛ اما هرگز پيش نميآيد ،مادري براي تشويق كودك به بازی ،به
زحمت بیفتد .كودكان هنگام غذا خوردن ،به سراغ بازي ميروند؛ ولي هنگام
بازی ،معموالً دنبال غذا نمی روند.

					

موضوع بند...................................................................................... :
جمله موضوع................................................................................... :
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ب) «كتاب ها ،مثل آدم ها هستند .بعضي از كتاب ها ساده لباس
ميپوشند و بعضي ،لباسهاي عجيب و غريب و رنگارنگ دارند.
قصه
قصه ميگويند تا بخوابيم و بعضي ّ
بعضي از كتابها براي ما ّ
ميگويند تا بيدار شويم .بعضي از كتاب ها شاگرد ا ّول ميشوند و
جايزه مي گيرند؛ بعضي مردود ميشوند و بعضي تجديد؛ بعضي از
كتابها تقلّب ميكنند ...بعضي از كتابها پرحرفاند ولي حرفي
براي گفتن ندارند و بعضي ساكت و آراماند ولي يك عالم ،حرف
(بي بال پريدن)
گفتني در دل دارند .»...

موضوع بند...................................................................................... :
جمله موضوع................................................................................... :
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براي هر يك از موضوعهاي زير ،يك بند بنويسيد.
الف .تيم واليبال كالس ما

ب .صداي زنگ آخر
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نوشتههاي دوستانتان را كه در كالس خوانده ميشود؛ بر اساس معیارهای زیر،
بررسی و نقد كنيد.
سنجه های ارزيابي :

داشتن پیش نویس
داشتن پاک نویس (رعایت نشانه های نگارشی ،نداشتن غلط امالیی،
توجه به درست نویسی حاشیه گذاری)
 رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته (مقدمه ،بدنه و نتيجه)
 رعایت ساختار بند
شیوۀ خواندن

نتيجة بررسي و داوری:
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الف) صبح زود از خانه بیرون می روم .وقتی به مدرسه می رسم ،بابای مدرسه
را می بینم که تازه د ِر مدرسه را باز می کند.
ب) صبح زود از خانه بیرون می روم .وقتی به مدرسه رسیدم ،بابای مدرسه
را می بینم که تازه د ِر مدرسه را باز می کرد.
جملۀ الف درست است .زیرا همۀ فعل ها در زمان «حال» جریان دارند.
توجه داشت .چرخش فعل ها از زمان حال به
هنگام نوشتن باید به زمان فعل ها ّ
زمان گذشته و برعکس ،نوشته را پیچیده و خواننده را سردرگم می کند.
جملههاي زير را ويرايش كنيد:

دوچرخه سواری در روزهای با صفای اردیبهشت ،دلپذیر بود .دوچرخه هم
انگار خوشش می آید .بهتر می رفت.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

گل را از روی شاخه می چیدم ،بو می کشم؛ ا ّما مثل همیشه از بوی آن
ل ّذت نمی بردم.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ضرب المثل زیر را بازآفرینی کنید.

�
ب ِ ج
ار ک�� ،ب�ه م� ن ز�ل نمی رسد»
ضرب المثل�« :
بازآفرینی
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معلّم خوش ذوق نگارش ،این بار وقتی وارد کالس شد؛ رو به دانش آموزان کرد و
گفت« :سالم ،کسی اینجا نيست؟»
دانشآموزان همگی جواب دادند :سالم ،ما اينجا هستیم.
معلّم ،لبخندي زد .يكي از دانشآموزان پرسید :چرا اين پرسش را مطرح كردید؟
معلّم کتابی را به دانشآموزان نشان داد و گفت« :سالم ،کسی اینجا نيست؟» ،اسم این
کتاب است .امروز میخواهم بخشي از اين کتاب را برایتان بخوانم .لطف ًا گوش کنید:
«در حالي كه كنار پنجره ايستاده و به ستارگان آسمان ،خيره شده بودم؛
توجه مرا جلب كرد .مسير شهاب ،طوري بود كه انگار
حركت برق آساي شهابّ ،
توي باغچة خانة ما ،فرود آمده بود .كمي به همان جهت باغچه ،خيرهشدم .ناگهان
صدايي شنيدم؛ صداي آه و ناله از طرف درخت سيب توي باغچه ميآمد .خوب
نگاه كردم؛ چشمم افتاد به پسر بچه اي كه به درخت سيب ،آويزان مانده بود.
خود را به باغچه رساندم .آنچه ديده بودم؛ درست بود .ياد قيچي باغباني مادرم
افتادم .دويدم؛ قيچي را از توي جعبه ابزار آوردم .يك صندوق كهنه كه آن طرف
بود؛ گذاشتم زير درخت و رفتم باال .بند لباسش را كه گير كرده بود؛ بريدم و او
را پايين آوردم.
معرفي كردم و او هم گفت :من ميكا هستم.
خودم را ّ
سيب خوش رنگي را به طرفش گرفتم و گفتم :ميتواني اين سيب را بخوري؟
سيب را گرفت و بو كرد؛ گاز كوچكي به آن زد .بعد،گاز بزرگ تري زد.
پرسيدم :خوش مزه بود؟
با شنيدن اين پرسش ،تعظيم بلند بااليي به من كرد.
خيلي دلم ميخواست؛ بدانم ا ّولين باري كه آدم سيب ميخورد؛ مزهاش
چطوري است؟ براي همين ،پرسيدم :مزه اش چطور بود؟
باز هم تعظيم كرد.
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تعجب كرده بودم و پرسيدم :چرا تعظيم ميكني؟
از اين كارش ّ
گفت :توي سيارة ما ،وقتي كسي سؤال هوشمندانه و جالبي بكند؛ هميشه،
دربرابرش تعظيم ميكنيم.
اين ،عجيب ترين چيزي بود كه تا به حال ،شنيده بودم.
گفتم :پس هنگامي كه ميخواهيد به كسي احترام بگذاريد؛ چه كار ميكنيد؟
گفت :سعي ميكنيم؛ سؤال هوشمندانه اي بپرسيم.
گفتم :چرا؟
نخست چون پرسش جديدي بيان كرده بودم؛ تعظيم كوتاهي كرد و پاسخ داد :ما
سعي مي كنيم؛ سؤال هوشمندانه اي مطرح كنيم تا طرف مقابل ،تعظيم كند.
جوابش آن قدر جالب بود كه من هم خم شدم و با تمام قوا تعظيم كردم.
پرسيد :چرا تعظيم كردي؟
گفتم  :چون به سؤال من ،پاسخ هوشمندانهاي دادي.
چيزي به من گفت كه هيچ وقت آن را فراموش نمي كنم.
او گفت :براي پاسخ كه تعظيم نميكنند! هيچ جوابي آن قدر صحيح نيست كه شايستة
تعظيم باشد .تو نبايد در مقابل يك پاسخ ،خم شوي .پاسخ فقط بخشي از راه است كه پشت
سرگذاشته شده؛ اين ،پرسش است كه همواره به پيش رو و آينده اشاره دارد...
اين ا ّولين مالقات من با ميكا بود .وقتي سؤال جالبي بيان ميكردم؛ تعظيم ميكرد
و وقتي پاسخ ميدادم؛ به دقت به حرفهايم گوش ميداد تا ببيند ميتواند پرسشي
مناسب مطرح كند يا نه....
سالم ،کسی اینجا نيست؟

بچه هاي كالس همچنان منتظر بودند ،سپس يك صدا گفتند،
معلّم ديگر ادامه نداد؛ ّ
لطف ًا ادامه بدهيد .معلّم كتاب را بست و گفت   « :اين كتاب را از كتابخانة مدرسه امانت
بگيريد و بخوانيد».
دانشآموزان عزيز ،همان طور كه در اين بخش از داستان خواندید ،سؤال ،اهمیت
بسيار زيادی دارد و كليد خيلي از مشكالت و مسائل ذهني ماست .ذهن پويا و ف ّعال
معمو ًال پرسشگر است .به همين دليل گفتهاند« :دانا هم ميداند و هم ميپرسد؛ ا ّما نادان
نه ميداند و نه ميپرسد».
طرح سؤال مناسب ،در كار نويسندگي هم کاربرد دارد .يكي از روش هاي ساده سازي
كار نوشتن ،بهره گيري از چارچوب پرسش و پاسخ است .طرح سؤال به نظم ذهني و
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طبقه بندي و آفرينش فكري ما كمك ميكند و جمع آوري اطّالعات را آسانتر ميسازد.
اكنون ،فرض كنيد؛ ميخواهيم دربارة شهيد «حاج حسين بصیر» ،چيزي بنويسيم .ا ّولين
و سادهترين كار اين است كه از شيوة «طرح سؤال» استفادهكنيم.
براي نمونه ،سؤالها ميتوانند اينها باشند:
	
	
	
	
	
	

کی و کجا به دنیا آمد؟
چند سال زندگی کرد؟
در کدام روزگار و دورة تاریخی زندگی میکرد؟
ویژگی های اخالقی ،رفتاری و صفات نیک این شخصیت چه بود؟
هم رزمان و دوستان نام آورش چه کسانی بودند و چه خاطراتي از او روايت كردهاند؟
کی ،کجا و چگونه از دنيا رفت؛ آرامگاهش کجاست؟

در گام بعد ،سؤال ها را با يك نظم ميچينيم .يعني باید به ترتیب قرارگرفتن پاسخ ها و
ارتباط طولی آن از نظر سیر طبیعی ،تاریخی و منطقی رویدادها بیندیشیم و آن را منظم کنیم.
سپس اگر به هر كدام از سؤاالت منظم شده ،پاسخ دهيم ،و پاسخ ها را به همان ترتيب
كنار هم بچينيم ،نوشتة ما پديد ميآيد.
بايد تالش كنيم ،سؤاالتمان را طوري طرح كنيم كه با طبقهبندي ذهني درس ا ّول و بقية
آموختههاي درسها ،همخواني داشته باشد .در پایان ،نوشته را بازخوانی ،ویرایش و به شکل
نهایی مرتّب میکنیم.
اكنون به نتیجة کار نگاه کنید .اگر به سؤاالت باال به د ّقت پاسخ دهیم و پاسخها را با نظم
خاصی کنار هم بچینیم؛ شاید چنین متنی توليد بشود:
سردارحاج حسين بصير ،متولد شام غريبان سال  1322خورشيدي در يكي از
روستاهاي شهرستان فريدون كنار در خانوادهاي كشاورز و تهيدست ،ديده به جهان گشود.
در آن شرايط بسيار سخت زندگي ،فقط توانست تا كالس ششم ابتدايي تحصيل كند.
از همان سنين كودكي مجبور شد كه به كمك خانواده بشتابد .از اين رو ،شغل آهنگري را
انتخاب كرد و تا زمان جنگ تحميلي به آن كار اشتغال داشت.
وي از بسيجياني بود كه از همان روزهاي نخست به ميدان نبرد رفت و هفت سال،
دالورانه در عمليات و مناطق مختلف جنگي ،حماسه آفريد و بارها زخمي شد و پس از
اندك بهبودي ،دوباره به جبههها بازگشت.
حاجي بصير،درخشان ترين حماسههاي خود را در فرماندهي گردا ِن هميشه خط شكنِ
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«يا رسول اهلل (ص)» به نمايش گذاشت و به افتخار فداكاريهايش ،به
فرماندهي تيپ و سرانجام به قائم مقامي لشكر«  25كربال» انتخاب شد.
شخصيت معنوي و نفوذ كالم و قدرت تأثيرگذاري حاج بصير،
نمونه بود؛ سادگي ،صفا و صميميت ،فروتني ،صبر و آرامش ،شجاعت
و...تنها بخشي از صفات برجستة اوست.
سردارحاج بصير ،همچون ديگر دوستان و هم رزمانش؛ شهيد
طوسي ،شهيد ابوعمار ،شهيد شيرودي و ،...الگوي دليري و سرمشق
سادگي و مردانگي براي جوانان و نوجوانان غيور ايران زمين است.
بیسیمچی لشكر«  25كربال» ،دربارة فرمانده خود این گونه شرح
میدهد:
گردان یا رسول اهلل(ص) قبل از عملیات «والفجر هشت» راهی
دریای خزر شد ،مدتی را تحت فرماندهی حاج بصیر ،یک دورة فشردة
آموزش غ ّواصی را در دریای خزر گذراندیم و سپس همراه حاج بصیر،
از همان جا به جبهة بهمنشیر ،رفتیم.
کمکم وقت بستن سربندها رسید ه بود .چهرهها و حال وهواي جمع،
بچهها یکدیگر را بغل میکردند؛ حاللیت
واقع ًا عاشورايی شده بودّ ،
میطلبیدند ،در آغوش یکدیگر ،ميگريستند .یکی سربند دیگری را
بچهها اسفند دود میکرد .صورتها همه ُگل
میبست ،یکی ديگر ،بین ّ
انداخته .وقت وداع بود ،حاال باید آمادة رفتن ميشدیم .حاج بصیر برای
بچهها دورش حلقه زدند...،
وداع آمده بود؛ ّ
گفتم :حاجی این عراقیها امشب خیلی بی خیالاند ،انگار نه انگار،
بچهها تا چند دقیقة دیگر ،اينجا را برايشان جه ّنم ميكنند.
ّ
حاجی با همان آرامش هميشگي و لبخندش گفت :آنکه باید کور و
کرشان کرده باشد ،کار خودش را کرده ،ما چه کاره ایم.
سردار حاج حسين بصير ،پس از هفت سال جانفشاني در ميدانهاي
رزم ،سرانجام در  45سالگي ،به تاريخ دوم ارديبهشت  ،1366در
عمليات كربالي  ،10از بلنديهاي برفگير منطقة «ماووت» عراق به
شوق پرواز پرگشود و به دعوت حق لبيك گفت و شربت شهادت
نوشيد ،مزار اين شهيد بزرگوار در زادگاهش پذيراي مشتاقان است.
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ابتدا موضوعي براي متن زير ،تعيين كنيد ،سپس براي
هر بخش ،پرسشهایی مناسب ،طرح كنيد.
سهراب سپهری از شاعران معاصر است كه در  ۱۵مهرماه  ۱۳۰۷در کاشان
به دنیا آمد .پدرش «اسداهلل» و مادرش «ماه جبین» نام داشت و هر دو اهل هنر
و شعر بودند.
سپهری دورۀ ابتدایی و دبیرستان را در کاشان به پايان رساند و پس از
فارغالتحصیلی از دانشسرای مقدماتی به استخدام ادارۀ فرهنگ کاشان درآمد.
سپس به تهران آمد و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل
پرداخت و نشان درجة ا ّول علمی را دریافت کرد.
سهراب در زمینة شعر ،آثار ارزشمندی را پديدآورد .شعرهايش بسيار
لطيف و پر از احساس و عاطفه است.مجموعه شعر «هشت كتاب» ،اثر معروف
اوست.
خاصی داشت و به هندوستان ،پاکستان،
وی به فرهنگ مشرق زمین عالقۀ ّ
افغانستان ،ژاپن و چین سفر كرد.
سپهری ،اردیبهشت  ۱۳۵۹در تهران درگذشت ،آرامگاهش در اردهال
كاشان است.
موضوع............................ :

پرسش ها:

......................................................................................................؟
......................................................................................................؟
......................................................................................................؟
......................................................................................................؟
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زندگی نامة یکی از بزرگان محل زندگیتان را با طرح سؤال های مناسب
بنویسید.
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هر گروه ،يكي از نوشتههاي گروه ديگر را انتخاب كند 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 داوری:
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الف) نام ،نشان ماست ،نام من فریدون است و دارم برایت نامه می نویسم.
ب) نام نشان ماست ،نامه من فریدون است و دارم برایت نامه می نویسم.
جملۀ الف درست است .به کارگیری نشانۀ «ه» در دومین جملۀ ردیف «ب» در
کلمۀ «نامه» نادرست است .آنچه در این جمله از این کلمه ،تلفّظ و شنیده می شود،
صدای ( ِ ) -است.
جملههاي زير را ويرايش كنيد:

سوار از راه رسید ،سواره بر اسب؛ او پیاده بود و ما سواره.
............................................................................................................................................................

کار جوهر انسان است .کاره من خواندن و نوشتن است؛ من همه کاره نیستم.
............................................................................................................................................................
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تصويري را در ذهن خود ايجاد كنيد ،از
تخيل خود بهره بگيريد و به جزئيات
قدرت ّ
آن بيفزاييد .هر وقت تصوير ذهني شما
كامل شد؛ نوشتن را آغاز كنيد؛ جزئيات را
به گونهاي بنويسيد كه با خواندن آن تصوير
ذهني شما نشان داده شود.
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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.
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 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.
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 )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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