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و کرد  شروع  مقدّمه،  بدون  را  نگارش  چهارم  درس   معلّم، 
گفت: این درس، ادامة درس قبلی شماست؛ البته با آن تفاوت هایی 
کوچك تر  را  کلّی  و  بزرگ  موضوع  یك  گذشته،  درس  در  دارد. 
می کردیم و هر قسمت از آن را در بخشي از نوشتة خود می آوردیم. 
در این درس، بر اساس ذوق و اطاّلعات خودمان، یکی از آن 
تکه های کوچك شده را برمی گزینیم و دربارة آن می نویسیم. مثاًل 
» روستا« یك موضوع کلّی است و اگر آن را به اجزایي کوچك تر، 

ُخرد کنیم، به ریز موضوع های زیر، تقسیم مي شود:
آب و هوای روستا، آداب و رسوم مردم روستا، مشاغل روستایی، 

نوع پوشش روستانشینان، صبح روستا و...
و صبح  است  روستا گذشته  در  که  کودکی ام  حاال خود من 
روستا و قوقولی قوقوی خروس های روستا را دوست دارم، از میان 
دربارة  و  انتخاب کرده ام  را  روستا«  موضوع های خرد شده، »صبح 

نوشته ام: چنین  آن، 
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بامداد روستا

را  خيال هايي  و  خاطره ها  دل نشين،  نام  اين  قشنگي!  نام  چه  روستا، 
برمي انگيزد كه ياد آنها همچون چشمه، پيوسته جاري و زالل است. روستا 
چيزهاي زيادي دارد كه مي توان دربارة هر يك از آنها بسيار گفت و نوشت. 
چشمه ها، كوه ها، دشت ها، دّره ها، كشتزارها، مرغ ها و خروس ها، بّره ها و 
گوسفندها، اسب ها، گاوها، گربه ها، سگ ها و خالصه، آسمان زيبا و مزرعه هاي 

رنگارنگش و هزارويك چيز از صفا و سادگي و صميميت مردمانش.
پرنده اي  مي گويم؛  سحري  خروس  قوقولي هاي  از  اينجا  در  من  اّما 
آسماني كه آمدن روشنايي را زودتر از همه، درك مي كند و مژدة رسيدن 
تنها  بانگ خروس در سحر گاهان روستا،  به همگان مي دهد.  خورشيد را 
صداي بيدارباشي است كه مردم روستا را به بيداري و نماز فرا مي خواند.

قوقولي قوقوي  دارد.  تالش  و  از كوشش  نشان  چيز،  همه  روستا  در 
اذان است و هم آغاز يك روز كار و تالش  بامدادي خروس، هم زنگ 
خستگي ناپذير. آباداني ايران، به همين كوشندگي كارگران و كشاورزان  

و خّرمي دشت و طبيعِت روستاها وابسته است.
كه  هستند  سحرخيزاني  روستانشينان  است.  سحري  پيك  خروس، 
 پيش از خورشيد، طلوع مي كنند و با تالش خود، به زندگي، گرمي و گوارايي

مي بخشند. 
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حاال از شما می خواهم با من، قدم به قدم پیش بیایید.
  یك موضوع کلّی را انتخاب کنید.

  آن را در ذهنتان به موضوع های کوچك تری تقسیم کنید.
   اکنون ببینید به کدام موضوع، عالقة بیشتري دارید و اطاّلعاتتان 

است. بیشتر  موضوع  کدام  دربارة 
   با توّجه به عالقه و دانش خود یکي از موضوع هاي کوچك را 

برگزینید.
   یك بار دیگر طبقه بندی نوشته )موضوع، آغاز، میانه و پایان( را 

بگیرید.  در نظر 
  پس از این مراحل، قلم را بردارید و نوشتن را آغاز کنید.

متفّکرانه،  سکوتي  با  نویسنده،  دانش آموز  بیست  معلّم،  سخنان  از  بعد 
در خانة خیال خود، به موضوع، اطاّلعات الزم دربارة موضوع و طبقه بندی 
آن می اندیشیدند. معلّم که احساس خوبي نسبت به پیشرفت دانش آموزان 
داشت، با صدای مالیمي گفت: »هر وقت نقشة ذهنی تان کامل شد، می توانید 
نوشتن را آغاز کنید. شك ندارم که مزة خوِش نوشتن و خاطرة شیرین آن، 

در یادتان خواهد ماند«. 
سپس، نوشتن آغاز شد و قلِم دانش آموزان، روی کاغذ به حرکت درآمد 

و معلّم نگارش هم، همراه دانش آموزان نوشتن را آغاز کرد. 
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موضوع:

نوروز؛ يعنی روز نو، روزگار نو. شايد به همين خاطر است كه  با آمدن نوروز، 
همه چيز نو می شود.  

 درختان  از  نو، شکوفه  و برگ می كنند و از  نو ميوه می دهند.  چشمه های زيادی از
  كوه، سرازير می شوند كه همه زالل و تازه هستند. حيوانات زيادی كه در تمام زمستان

در خواب بوده اند، بيدار می شوند و زندگی دوباره و نو پيدا می كنند.
در نوروز، همه سعی می كنند، نو وتازه تر به نظر بيايند. خانة نو، لباس نو، پول 

نو، برگ و شکوفة نو، زندگی نو و ...
مامان، با ذوق و سليقه اش، فضاي خانه را دگرگون می كند و همه چيز را برق 

می اندازد.
بابا هم دست به نوآوري مي زند، چيزهاي نو مي خرد، خاك باغچه را عوض 

می كند و يکی دوتا  نهال يا گل ُرز هم  می كارد. 
بّچه ها لباس های نو می پوشند؛ از بزرگ ترها عيدی وكتاب های نو می گيرند 

و در مسافرِت عيد، جاهای نو و تازه را می بينند.
 راستی كسی را می شناسيد كه با آمدن نوروز   و   نو شدن طبيعت، نگاهش را
  نو كند؟ يعنی به چيزهای اطرافش جور ديگری نگاه كند. سهراب سپهری در
ديد!« بايد  ديگر  جور  شست/  بايد  را  »چشم ها  می گويد:  شعرهايش  از   يکی 
 شستن چشم ها چيزی است شبيه خانه تکانی عيد، يا عوض كردن لباس های كهنه و

فرسوده. 
      

 نوشتة زیر را بخوانید و پس از بررسي دقیق، موضوع نوشته
 و موضوع هاي کوچك تر هر بند را مشّخص کنید.
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 یکی از موضوع های کلّي زیر را انتخاب کنید. آن را به ریز موضوع هایی تقسیم کنید
و دربارة یکی از این ریزموضوع ها، متني بنویسید.

 محّل زندگی ما       ایران      آسمانِ شب

موضوع:



     سنجه های ارزیابي :

 پیش نویسی؛
 کوچك کردن موضوِع نوشته؛

  رعایت طبقه بندي ذهن و نوشته )آغاز، میانه و پایان(؛
 پیراسته نویسی )رعایت نشانه های نگارشی، نداشتن غلط امالیی، توّجه 

به درست نویسی، حاشیه گذاری(؛ 
 شیوة خواندن.
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  یکی از  نوشته های گروه دیگر را انتخاب کنید و آن را براساس سنجه هاي زیر،  
بررسي و نقدکنید. نتیجة کار خود را در جاي مشخص شده بنویسید و سپس در کالس بخوانید.

نتيجة بررسي و داوری:



  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«. 

از عبارت »به قول معروف« یك سخن  بعد  زیرا  اّول درست است؛  جملة ردیف 
معروف و شناخته شده اي قرار گرفته است؛ اما در جملة ردیف دوم ، سخن معروفي ذکر 
نشده است. بنابراین، هرگاه در نوشته اي عبارت »به قول معروف« را به کار ببریم، باید 

پس از آن حتمًا سخن معروف، بیتي مشهور، مثلي رایج و... ذکر کنیم مانند : 

  براي آمدن تو آن قدر صبر کردم که به قول معروف زیر پایم علف سبز شد.

 جمله هاي زیر را ویرایش كنيد: 

 وقتي دو مبصر در یك کالس باشند به قول معروف نظم کالس به هم مي خورد.

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

 از بس که آن مجلس طوالني شد به قول معروف همه به خواب رفتند.

............................................................................................................................................................
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 به دو تصویر زیر با دّقت نگاه کنید؛ دربارة تفاوت آنها بیندیشید 
سنجش  معیار  کنید.  توصیف  جداگانه  نوشته اي  در  را  یك  هر  و 
که  زماني  یعني  است.  دوستانتان  تشخیص  شما  نوشته هاي 
نوشته هایتان را در کالس مي خوانید، آنها باید تشخیص دهند هر 

است.  تصویر  کدام  به  مربوط  نوشته 
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