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آموختن  و  نوشتن  اما شوق  پایان می رسید؛  به  داشت  نوشتاری«  کتاب »مهارت های 
بود. پایانی رسیده  ایستگاه  به  اینک  پرپیچ و خم نوشتن،  پایانی نداشت. سفر 

کالس نوشتن که پس از پشت سر گذاشتن، برگ ریزان پاییز و برف ریزان زمستان، به 
رویش اردیبهشتی خود نزدیک می شد، در انتظار درس جدید نشسته بود. معلّم، با یک مقّدمه 

شروع کرد:
و  نقش ها  است  ممكن  مي گیریم،  قرار  که  مختلف  جاهاي  در  شما  و  من  از  هریک 
وظیفه هاي متفاوتي داشته باشیم؛ مثاًل وقتي در خانه هستیم؛ فرزندي از اعضاي آن خانواده 
به شمار مي آییم و در آنجا وظایفي داریم. اکنون که در مدرسه و کالس هستیم، نقش و 
تكلیف دیگري داریم. اگر در محله و کوچة خود باشیم؛ در آنجا هم وظیفة دیگري داریم 
داشت.  خواهیم  جدیدي  وظیفة  و  نقش  که  دید  خواهیم  مختلف،  جاهاي  در  همین طور  و 
به همین سبب اگر بخواهیم چیزي دربارة خود بنویسیم و خودمان را به کسي معّرفي کنیم، 

بسته به اینكه از کجا آغاز کنیم، نوشته و نوع معّرفي ما متفاوت خواهد بود.
یكي دیگر از راه هاي توانمند سازي ذهن و زبان هنگام نویسندگي، ایجاد فرصت بیشتر 
به  نسبت  در ذهن،  را  فراواني  راه هاي  دربارة یک چیز،  اندیشیدن  است.  براي فكر کردن 
شناخت بهتر آن، پدید مي آورد. وقتي زمان کافي براي اندیشیدن دربارة یک موضوع داشته 
باشیم و از دیدگاه ها و دریچه هاي مختلف به یک موضوع، نگاه کنیم، جنبه ها و کارکردهاي 

گوناگون یک پدیده را در نظر مي گیریم. 
 حال اگر  بخواهیم  در بارة » ُگل « چیزي بنویسیم،  از  زاویه هاي متفاوت مي توانیم به آن نگاه کنیم
و هر بار، مطالب تازه اي بنویسیم. مثاًل در نوشتة زیر، نویسنده »گل« را از نگاه شاعران، 

دانشمندان، طبیبان، صنعتگران و قالي بافان، و حتي از چشم عقل، دیده و نوشته است:

ُگل
دانشمندان

طبیبان

صنعتگران

باغبان

شاعران

؟  
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نوشته ای  و  بنگریم  به گل  افراد  این  از  روزنة چشم هر کدام  از  بخواهیم،  اگر 
متناسب با طرز فكر آن بیافرینیم، شاید نوشته هایی شبیه نوشته های زیر پدید آید:

» بعید است در عالم طبیعت ،چیزي زيباتر و خوب تر از گل وجود داشته باشد...
 شاعران در گل هزاران مضمون نغز و  معناي لطیف يافته اند و براي آن مضامین هزاران

 بیت زيبا سروده اند. اللةسرخ رنگي كه در بهاران دل خاك تیره را مي شكافد و مانند 
آتشي زبانه مي كشد، ما را به ياد شهیدان مي اندازد كه  پردة سیاه ظلم را با خون سرخ 

شكافته اند. خويش 

دانشمندان نیز از گل هزاران قاعده و قانون علمي شناخته اند. آنان از گل، يك جهان 
دانش آموخته اند و دريافته اند كه گل، تنها يك نقاشي رنگارنگ نیست!

و  ُجسته اند  گل،  در  را  گوناگون  دردهاي  داروي  مختلف،  صورت هاي  به  طبیبان 
يافته اند. از نظر آنان هر گلي، داروي دردي را در خود دارد. گل عّطاري است كه به 

فروش!  دارو  هم  و  است  هم عطرفروش  قديم،  عّطاران  شیوة 

 صنعتگران نیز از گل، سودها مي برند؛ رنگرزان رنگ هاي لطیف و پرماية گل را در صنعت 
 خويش به كار مي گیرند و قالي بافان با الهام از شكل ها و تركیب هاي گل، طرح هاي دلپسند
 بسیاري در مي افكنند. گالب گیران نیز رونق بازارشان از بركت بوي دل انگیز گل است.

برشمرده ايم.  و صنعتگران  طبیبان  و  عالمان  و  شاعران  براي  را  گل  فايدة  تاكنون 
مي برد؟  از گل چه سودي  عقل  بپرسیم  كه  است  آن  هنگام  اكنون 

اگر گل و گلزار را با چشم عقل تماشا كنیم، جز حكمت و تدبیر، چیزي نمي بینیم. 
به  راستي آن هنرمند نّقاش و حكیم رياضیدان كه مهندسي گل را برعهده داشته، كیست؟

آن كیست كه در گل اين همه زيبايي و لطف و خاصیت را قرار داده است؟

محصولي  خشن،  و  تیره  خاك  از  و  كشیده  بیرون  ِگل،  از  را  ُگل  كه  كیست  آن 
است؟ پديدآورده  معّطر  و  لطیف  و  رنگین  اين  چنین 

گل، قطره اي از درياي بیكرانة جالل و جمال الهي است كه گويي از آسمان به زمین، 
چكیده است«. 

          )غالمعلی حّداد عادل، فارسي و آیین نگارش، سال اّول دبیرستان، 1366(
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 از نگاه »شاعر«:
 غنچه با دل گرفته گفت: / زندگی لب ز خنده بستن است / گوشه ای درون خود نشستن 

است
گل به خنده گفت: /زندگی شكفتن است / با زبان سبز، راز گفتن است…

   امین پور

 از نگاه »گیاه شناس«:
خاك  نمناك  عمق  در  كه  ريشه هايی  می كند.  تغذيه  برگ ها  و  ريشه  طريق  از   گیاه 
می كنند... جذب  را  خورشید  نور  پهن،  صفحة  يك  مثل  كه  برگ هايی  و  فرو رفته اند 

 از نگاه »طبیب«:
گل  خار  حّتی  و  برگ  و  ساقه  و  ريشه  تا  گرفته  گل  بوی  از  است.  درمان  سراسر   گل 
شادابی  و  شادی  و  می كند  دلپذير  معّطر  را  هوا  است،  شاخه  روی  تا  درمانگرند.  هم 
می بخشد. وقتی چیده شد، دارويی مفید می شود برای بیماران. عصاره يا افشردة گل سرخ 

است… قلب  تقويت كنندة 

 از نگاه »صنعتگر«:
 صنعت گالب گیری از دير باز در ايران متداول بوده است. كاشان، بیش از هر جای ديگر 

در ايران با گل و گالب عجین است. حّتی در اين شهر جشن گالب برپا می شود و…

 از نگاه »باغبان«:
 من نتیجة زحمت ها و تالش های خود را در همین گل های رنگارنگ می بینم. اين همه كوشش، 
من  فرزندان  مثل  بوته ها  و  گل ها  می شوم.  خوشحال  می انجامد،  غنچه ها  شكفتگی  به  وقتی 

هستند…

معلم، نموداری روی تخته کشید و گفت: »اکنون از شما دانش آموزان می خواهم، بگویید 
از چه زاویه هایی می توان به »کفش« نگاه کرد«.

کفش
؟

؟

؟

؟

؟

؟
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 متن زیر را بخوانید و تفاوت نگاه دو شخصیت )پدر و پسر( را بنویسید.

91

يك بار پدر بسیار ثروتمندي پسرش را به روستايي برد تا او را با شیوة زندگي 
افراد آنجا آشنا سازد. آنان دو شبانه روز در مزرعة خانوادة تهیدست و فقیري به 

سر بردند. 
در راه برگشت، پدر از پسر پرسید: سفر چگونه بود؟

پسر گفت: عالي بود؛ پدر.
پدر گفت: زندگي مردم فقیر را ديدي؟

پسر گفت: آري، پدرعزيزم.
پدر پرسید: از آنان، چه آموختي؟

 پسر گفت: ما گوسفند نداريم؛ ولي آنان چند گوسفند دارند. حوض خانة ما تا 
وسط باغ كشیده شده؛ اما رودخانة آنان بي پايان است. سراسر باغ ما را چراغ ها 
روشن مي كنند، ولي شب هاي آنان را ستاره ها روشن مي كنند. ما قطعه زمین 
تمام  ما  است.  گسترده  بسیار  آنان  كشتزار  ولي  داريم،  زندگي  براي  كوچكي 
غذايمان را مي خريم؛ آنان بیشتر نیازهاي غذايي را خودشان پرورش مي دهند... .

با شنیدن حرف هاي فرزند، پدر سرش را به زير انداخت و خاموش شد.
پسر افزود: پدرجان! از شما سپاسگزارم كه به من نشان دادي، ما چقدر فقیريم.
)دبوا استیت، مترجم: الهام مؤدب، با تغییر و بازنويسي(
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»تأمین  دربارة  متنی  او،  نگاه  از  و  کنید  انتخاب  را  زیر  نمودار  خوشه های  از  یكی   
اجتماعی« بنویسید.

92

حادثه دیده

بازنشسته بیمار

بازمانده

بیكار

مزد بگیر

کارفرما از کار افتاده

بیمه 
تأمین 
اجتماعی
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نتيجة بررسي و داوری

 یكي از نوشته هاي تمرین قبل را براساس معیارهاي زیر، ارزیابي کنید. 

 داشتن پیش نویس،
 داشتن پاک نویس )رعایت نشانه های نگارشی، توّجه به 

   درست نویسی، نداشتن غلط امالیی، حاشیه گذاری( ؛
  رعایت طبقه بندي ذهن و نوشته ) آغاز، میانه و پایان( ؛

  نگاه تازه و دگرگونه به موضوع ؛
 شیوة خواندن.

  سنجه های ارزيابي :
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 آرش، تیري بیفكند و پرچم پیروزي ایرانیان را برفراز کوه، بیفراشت.
 آرش، تیري بافكند و پرچم پیروزي ایرانیان را برفراز کوه، بافراشت.

هرگاه  امروز،  معیار  نوشتار  در  زیرا  است.  درست  نوشتاري جملةاول،  شیوة 
حرف هاي » ب،ن ، م « بر سر فعل هایي قرار بگیرند که با نشانة همزة » ا « آغاز 

شده باشند، هنگام نوشتار، حرف » ي« جانشین همزه مي شود.

مانند: انداز  بینداز، انگیخت  بینگیخت، افروخت  بیفروخت.

 جمله هاي زير را ويرايش کنید:

 با تالش فراوان مي توانستند، علوم بسیاري باندوزند.

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

 هرگز، فرصت امروزت را به فردا، مافكن.

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

94
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 حكایت زیر را بخوانید و بازنویسي کنید:

حکايت:
ي باز نويسي : رو�ز �يروان،  و�ش ا�ز گار  رو�ز �به 

مد.  �آ وي  د  �ز�ز گمهر،  ر� �ز
�ب  ، �ي��ش و�ز

همه  �ي�،  و�ز اي   : �گ�ز�ت �يروان  و�ش ا�ز

زي؟ دا� و  �ت عالم،  رد  �يرز  �چ

: �زه،  د و �گ�ز�ت �بل �ش گمهر، �ز ر� �ز
�ب

اه. اد�ش اي �چ

 ، �يرز �چ همه   : �گ�ز�ت �يروان  و�ش ا�ز

د؟  دا�ز �كه  �چس 

، همگان �يرز : همه �چ گمهر �گ�ز�ت ر� �ز
 �ب

د. اده ا�ز �زد و همگان ه�زو�ز ا�ز مارد �ز�ز  دا�ز

امه( ا�بوس �ز )�ت   
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الهی، به سوی تو آمدم، به حّق خودت مرا به من برمگردان! 
الهی، کامم را به حالوت تالوِت کالمت، شیرین بدار!

الهی، وای بر من اگر دلی از من برنجد!
الهی، تو را دارم چه کم دارم، پس چه غم دارم.

الهی، به قدر معرفتم تو را پرستش می کنم، در راهم، راهم ده!
و  است  پیش  در  سخت  گردنه های  و  راهم  در  و  ناتوانم   الهی، 
باِر گران بر دوش. یا  هادی » إهِدنا  رهزن های بسیار در کمین و 

الّصراط الُمسَتقیم...«.
الهی، رویم را نیكو کردی، خویم را هم نیكو گردان!

آثار  و  کتب  در  گذار  و  من، گشت  تفریح  زنگ  که   الهی، شكرت 
آنهاست. تماشای  و  علمی 

 الهی، همه تو را خوانند: ُقمری به قوقو، پوپک به پوپو، فاخته به 
کوکو، و من به هوهو.

 الهی،  حّق محّمد و آل محّمد، بر ما عظیم است؛ »اللُهّم صّل علَی� 
محّمٍد َو آل محّمد!«

 الهي نامه، حسن زاده آملی

الهي !
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ارزشیابي این درس در دو بخش صورت مي گیرد:

الف( ارزشیابي فرایندي) مستمر( 
ب( ارزشیابي پایاني

 الف( ارزشیابي فرايندي)مستمر(،)20 نمره( 

با  هم  زمان  که  است  عملكردي  ارزشیابي  فرایندي،  ارزشیابي 
آموزه هاي  بر  مبتني  دقیقًا  یادگیري« و  ـ  فرایند »یاددهي  پیشرفت 
و  درس  آموزش  از  پس  معلّم  یعني  مي گیرد؛  صورت  درسي  کتاب 
مي کند.  آغاز  را  ارزشیابي  نگارشي  فّعالیت هاي  به  ورود  به محض 

ارزشیابي فرايندي در دو بخش و مبتني بر موارد زير است: 

1( مهارت نوشتن)18 نمره(

   بازشناسي)تشخیصي(، )تمرین شمارة 1 هر درس(،
این تمرین ها در پي سنجش و تقویت توانایي بازشناسي 

دانش آموزان است. 

   آفرينش )تولیدي(، ) تمرین شمارة 2 هر درس( ،
 اهداف آموزشي این تمرین ها، تقویت توانایي مهارت نوشتن 

بر اساس آموزه هاي هر درس است.

درس(، هر   3 شمارة  )تمرین  )تحلیلي(،  داوري     
هدف این تمرین ها پرورش توانایي مهارت نقد و تحلیل 

نوشته ها، بر اساس سنجه هاي کتاب است.

شیوه نامة ارزشیابي آموزش مهارت هاي نوشتاري )نگارش و انشا(:

کتبي )20 نمره( 
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   تصوير نويسي، )انشاي آزاد( ، تصویر نویسي با هدف باال بردن دّقت 
در نگاه  و درک عناصر بصري و در نهایت، تقویت مهارت نوشتن، طراحي 

شده است.
   بازنويسي حکايت. در باز نویسِي حكایت، تأکید بر باز نویسي به زبان ساده

و ساده نویسي است.
  گسترش َمثَل. در این بخش، بازآفریني، گسترش دادن و افزودن شاخ و 

برگ به اصل َمَثل مورد تأکید است.
و  نوشتن  هنجار هاي  آموزش  هدف  با  درست نویسي ها  درست نويسي.    
گنجانده شده اند. کتاب،  در ساختار  معیار  نوشتار  واژگان  کاربرد درست  با  آشنایي 

 

و  آموزش  موضوِع  تنهایي  به  فّعالیت ها  و  عناصر  این  از  یک  هیچ   : ياد آوري   
پیشرفت  بنابراین  نوشتن هستند.  توانایي  تقویت  در خدمت  بلكه همه  نیستند؛  ارزشیابي 

است.  اصلي  هدف  نوشتن،  مهارت  در  دانش آموزان 

2( مهارت خواندن )2 نمره(

  در این بخش، به دلیل پیوستگي مهارت هاي زباني، مهارت خواندِن متن تولیدي
ارزشیابي خواهد شد؛ یعني الزم است هر دانش آموز،  از سوي دانش آموزان 
خوانداري مهارت هاي  رعایت  با  را  خود  نوشتة  صحیِح  خوانش   توانایي 

)تكیه، لحن، کنش هاي آوایي و ...( داشته باشد. 

 ب( ارزشیابي پاياني )20 نمره(

 بر پایة رویكرد اصلي این برنامه که » آموزش مهارت هاي نوشتاري« است. همة عناصر 
 سازه اي و محتوایي کتاب به دنبال پرورش »مهارت نوشتن« هستند؛ بنابراین تمام آموزه هاي
  درس، فّعالیت هاي نگارشي، تصویر نویسي یا انشاي آزاد، بازنویسي حكایت و گسترش َمَثل،

نهایتًا باید به تولید یک متن مناسب بینجامد که کم و بیش همة نتایج آزمون فرایندي را 
در برگیرد؛ این نتایج در هر نوبت و در قالب آزمون پایاني ارزشیابي مي شود.



100100

در ارزشیابي پایاني چند موضوع تعیین مي شود تا دانش آموز یک موضوع را برگزیند و 
دربارة آن، متني بنویسد. نوشتة دانش آموز، بر پایة سنجه هاي زیر، ارزشیابي مي شود.

شیوه نامة ارزش يابی پايانی »آموزش مهارت های نوشتاری« پاية هفتم و هشتم

نمرهسنجه های ارزشیابیموضوع

1. ساختار بیرونی )داشتن آغاز، میانه، پایان(الف( ساختار
2. ساختار زباني )زبان نوشته ساده، جمله ها کوتاه( 

2
2

1. خوش آغازی ب( محتوا
)جّذابّیت و گیرایی ـ نشان دادن نمایي کّلی از محتواي نوشته(

2. پرورش موضوع
 شیوة بیان نوشته )بیان ساده و صمیمی ـ بیان احساس متناسب 

با موضوع( 
به جنبه های مختلف موضوع ـ  سیر منطقی نوشته )پرداختن   

نوشته( انسجام 
 فكر و نگاه نو )نگاه به موضوع، از زاویه ای متفاوت( 

3. خوش فرجامی 
) جمع بندی مطالب ـ تأثیرگذاری و تفّکر برانگیز بودن( 

2

3

3

3

2

هنجارهای  پ( 
نگارشی

1. نشانه های نگارشی )نشانه گذاري به تناسب آموخته ها و نیازهاي متن( 
2. امالی واژگان )نداشتن غلط امالیي(

3. پاكیزه نويسی )حاشیه گذاري و ُحسِن سلیقه(

1
1
1
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است.  پایاني  ارزشیابي  و  )مستمر(  فرایندي  ارزشیابي  میانگین  نهايي:  نمرۀ 
. )20 +20 =40 ÷2 =20 (

در صورت برخورداري نوشته از فضاي خاّلقانه و نگاه نو، مي توان از برخي کاستي هاي 
ظاهري و کم اهمیت مانند خط خوردگي ها، چشم پوشي کرد. 
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