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 تأمل و تفکر در آفرینش باعث روشنایی دل می شود.
مرحلۀ دوم، قیاس )تشبیه( مستقیم: در این مرحله از فراگیران پرسیدیم »شما آفرینش را به چه چیز، تشبیه می کنید و یا 
آفرینش را شبیه چه می دانید؟« در این زمان فراگیران تالش کردند تا »آفرینش« را در خیال خود به پدیده های گوناگونی تشبیه کنند. 

بهترین تشبیهات را با انتخاب خود و فراگیران، بر روی تابلوی کالس نوشتیم. تشبیهات انتخاب شده بدین قرار بود:
 آفرینش مانند آینه است.

 بهار، تولّد دوبارٔه زمین است.
 طبیعت همانند کتاب شناخت آفرینش است.

 تفّکر در خلقت مانند چراغ روشنایی بخش است.
مرحلۀ سوم، قیاس شخصی )تشخیص یا انسان انگاری(: در این مرحله از فراگیران پرسیدیم: »شما اگر طبیعت بودید 
چه احساسی داشتید؟« و یا اینکه یکی از مناسب ترین تشبیهاتی را که در مرحلٔه دوم می پسندید، انتخاب کنید و خود را به جای آن قرار 
دهید و احساس خود را بیان کنید. به فراگیران یادآوری کردیم که جمله هایی را بیان کنند که با جمله های مرحلٔه قبل اختالف داشته 

باشد. جمله هایی که برگزیده شد، بدین قرار بود:
 من کتاب معرفت آفریدگار هستم.

 نام من بیانگر سرسبزی زمین است.
 من راه خداشناسی را به انسان ها نشان می دهم.

مرحلۀ چهارم، قیاس تضاد: در این مرحله از فراگیران خواستیم که با مرور جمله های پیشین، واژه هایی را که با هم در تضاد 
هستند و یا مخالف هم هستند انتخاب کنند و با آنها یک ترکیب یا جمله بسازند. ترکیب ها و جمله هایی که انتخاب شدند، برروی تابلو 

نوشته شد:
 آفرینش کتاب خودشناسی است.

 طبیعت ما را به خداشناسی هدایت نمی کند.
 تفّکر وسیله مناسبی برای خداشناسی است.

مرحلۀ پنجم، توصیف خاّلق: در این مرحله فراگیران را به موضوع اصلی درس برگرداندیم و از آن ها خواستیم که با استفاده 
از جمله هایی که بر روی تخته نوشته شده است، موضوع را در قالب یک متن توصیفی، داستان، خاطره و یا...بیان کنند. به آن ها 
یادآوری کردیم که الزم نیست همٔه جمله ها یا ترکیب های نوشته شده را به کار برند بلکه با انتخاب برخی از آن ها و جمله های جدید خود 
که متناسب با موضوع است، تفّکرات خود را بر روی کاغذ بیاورند. همچنین یادآور شدیم که این کار می تواند فردی یا گروهی انجام 

گیرد. 

روش تدریس پیشنهادی دوم : گردش علمی 
هر گونه فعالیت آموزشی خارج از کالس درس »گردش علمی« نام دارد.  دانش علمی در خصوص روش گردش علمی: 
چون تعلیم دانش آموزان بیشتر بر اساس جلب توجه و تحریک حّس کنجکاوی آنهاست پس گردش علمی این اصل را به نحو مطلوبی 
میّسر می سازد. توّجه به حّس مسئولّیت پذیری در دانش آموزان، شرایط سرپرستی و ارتباط دادن گردش علمی با این درس که یکی از 
اهداف آن درک و دریافت نعمات الهی در محیط پیرامون است، و هم چنین ارتباط دادن منطقی درس با سایر دروس می بایست مّد نظر 

قرارگیرد. در این درس استفاده از روش تدریس گردش علمی روزانه، بسیار مفید و کاربردی است.
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نکات مهم درس
از سال 352 ه.ق ابوعلی بلعمی وزیر دانشمند منصور بن نوح سامانی به امر وی مأموریت یافت که تاریخ مفّصلی راکه محّمدبن 
جریر طبری به عربی نوشته بود به فارسی برگرداند. بلعمی  پس از شروع به ترجمٔه این کتاب اطالعات دیگری راجع به تاریخ ایران به دست 
آورد و بر آن افزود و با حذف مطالبی از اصل تاریخ طبری در واقع آن را به صورت تألیفی مستقل در آورد که به تاریخ بلعمی شهرت 
یافته است. این کتاب هم امروز در دست است و از متون تاریخی مهم عصر سامانی به شمار می رود. )این کتاب سال ها پیش به همت 

ملک الشعراء بهار در تهران به چاپ رسیده است. (
پیام درس:

پیام اصلی این درس ذکر و ستایش پروردگار توسط تمامی عناصر و ارکان طبیعت است. 
نکته:

ر ظنر وهیشار         ره ورقش دفرتی اتس عمرتف رکداگر«  رتخان زبس د بیت زیبای سعدی:              »ربگ د
  هم بر پیشانی کتاب نقش بسته و خوش درخشیده است و هم فرجام و حسن ختامی  نیکو را بر این کتاب رقم زده است که 

اهمیت تأّمل و تفّکر را نشان می دهد.
به بیان دیگر، چکیده و جوهرٔه محتوایی فصل و فراتر از آن کل کتاب فارسی در این بیت گرد آمده است. یعنی درنگ و تفّکر در 
پدیده های پیرامونی و تأّمل و تدبّر در آن ها برای شناخت پروردگار، نکته کانونی درس هاست و این کار هم به کمک بهره گیری از حواس 
ظاهر و پرورش مهارت های زبانی، ممکن می گردد. چون پنجره های حواس که استعداد خدادادی در وجود همه است، درهای کسب 

علم و معرفت هستند و ذهن و زبان زبان آموزان را پرمایه و بارور می سازند.
غزل: در لغت به معنی »حدیث عاشقی« است. در قرن ششم که قصیده در حال زوال بود »غزل« پا گرفت و در قرن هفتم رسماً 

قصیده را عقب راند و به اوج رسید.
غزل بین 5 تا 10 بیت دارد و دو مصراع اولین بیت و مصراع دوم بقّیٔه ابیات هم قافیه اند.

غزل را می توان به شکل زیر تصویر کرد:
                               ..................... الف                 ......................الف
                               ..................... ب                    ......................الف
                               ..................... ج                     ..................... الف

موضوعات اصلی غزل بیان احساسات و ذکر معشوق و شکایت از بخت و روزگار است. البته موضوع غزل به این موضوعات 
محدود نمی شود و در ادب فارسی به غزل هایی بر می خوریم که شامل مطالب اخالقی و حکیمانه هستند.

در غزل »معشوق« مهم است و در آخر شعر شاعر اسم خود را می آورد و با معشوق سخن می گوید و راز و نیاز می کند. این 
»معشوق« گاهی زمینی است اما پست و بازاری نیست و گاهی آسمانی است و عرفانی.

جمله: در زبان فارسی جمله، به سخنی گفته می شود که از نهاد و گزاره تشکیل شده است.
نهاد: به کلمه یا گروهی از کلمات گفته می شود که دربارٔه آن خبری می دهیم.
گزاره: خبری است که دربارٔه نهاد داده می شود نمونه:   باد  بهاری   وزید.
                                                                                        نهاد             گزاره

٭  ٭  ٭
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را در برگه ای می نویسد. دانش آموزان را به گروه هایی با اعضای ناهمگن )تندآموز ــ کندآموز، میانی( تقسیم می کند. پس از گروه بندی 
هر یک از اعضای گروه ها درس را به صورت انفرادی مرور می کنند و سپس به سؤاالت پاسخ می دهند. پس اعضای تیم در مورد هر 
یک از پاسخ ها با یکدیگر بحث می کنند. در ضمن بحث اعضا گزینه ها و دالیل انتخاب خود را بیان می کنند و به یک سری پاسخ مورد 
توافق می رسند. در این مرحله کلید سؤاالت در اختیار افراد قرار می گیرد. اعضا پاسخ های فردی و گروهی را نمره گذاری می کنند و 

نمره مؤثر بودن را محاسبه می کنند.
جمع بندی مطالب از فراگیران و ارزشیابی تکوینی به عمل می آید.

٭ این درس، نوشتٔه دکتر فریدون اکبری شلدره است.

خود ارزیابی
عمدتاً در اغلب خود ارزیابی ها سه پرسش قرار گرفته است که پرسش اول کامالً هم گرا، پرسش آخر واگرا و پرسش دوم بینابین 

است.

یادآوری
چند نمونه دیگر از کلمات هم خانواده درس دوم:
شناخت: شناختن، می شناختم، شناختند و...

عجله: عجول، تعجیل
ارتباط: مرتبط، مربوط، رابطه

تفکر: متفکر، فکور، فکر، افکار
کشف: کاشف، اکتشاف، مکتشف، مکاشفه

بحث: مباحثه، مبحث

فعالیت های درس
1ــ هدف از سؤال یک در این بخش گسترش گنجینه واژگان از طریق کلمات مخالف )متضاد( است.

   ظاهر     ← باطن
پسندیده ← ناپسند
 تفاوت  ← شباهت
  مفید     ← غیرمفید

2ــ این سؤال کاربرد صحیح حروف )حروف اضافه( در جمله را مورد دست ورزی قرار می دهد.
3ــ هدف از این سؤال شناخت کلمات هم خانواده و دسته بندی آن هاست.

الف( فکر، افکار، تفّکر، متفکران
ب( معلومات، تعلیم، معلمان، تعلیمات

امال
هدف از سؤال یک آموزش امال و همچنین درک مطلب می باشد.
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ب( اهداف درس و انتظارات آموزشی را تشریح و توصیف می کند.
پ( اطاّلعات قبلی دانش آموزان را برای فهم بهتر مطالب جدید بر می انگیزد.

2ــ ارائۀ مطالب و مفاهیم درس جدید
الف( معلّم مفاهیم و اطاّلعات درس را به مثابٔه یک نمونه از ادبیات حماسی توضیح می دهد.

ب( در این مرحله استفاده از روش های ایفای نقش، نمایش فیلم و انیمیشن، قرائت اشعاری از فردوسی و روش گفت وگو قابل 
استفاده است.

پ( نکتٔه مهم این که معلّم متن درس را به صورت تصویری کلی عرضه کند تا دانش آموزان ارتباط آن را با پیش سازمان دهنده 
به خوبی احساس کنند.

3ــ تحکیم ساخت شناختی با ارائۀ مثال
ــ معلّم مثال ها و شواهد دیگری از اشعار فردوسی را می خواند تا آن چه در پیش سازمان دهنده معّرفی گردید به خوبی در ساخت 

شناختی دانش آموز سازمان دهی شود.
در این الگو، مفاهیم کلّی و مجّرد و گسترده در سطوح باالتر و مفاهیم جزئی تر و عینی تر در سطوح پایین تر قرار می گیرند. اگر 
ساخت شناختی دانش آموز و ساختار درس زبان و ادبیات فارسی را به شکل یک هرم تصّور کنیم شکل زیر را می توان برای درس 

هفت خان رسم نمود.

نظم ونثرادبی

موضوعات مختلف و متنوع ادبی

انواع ادبی

حماسه و ادبیات حماسی شاهنامۀ فردوسی

داستان هفت خان

معّلم به منظور تقویت ساخت شناختی دانش آموز می تواند فّعالّیت های زیر را انجام دهد
1ــ مطالب کلّی را همواره به مثابه پیش سازمان دهنده عرضه کند.

2ــ از دانش آموز بخواهد تا ویژگی های اصلی درس جدید را بیان کند.
3ــ اصطالحات و توضیحات جدید را به طور دقیق و روشن بیان کند.

4ــ از آنان بخواهد که چگونگی ارتباط مطالب جدید را با ساخت شناختی خود بیان کند.
5ــ از آنان بخواهد که مثال ها و نمونه های دیگری برای مفاهیم درس ارائه دهند.

6ــ از آنان بخواهد که مطالب و مفاهیم درس را با واژگان خود بیان کنند.

نکات مهّم درس
پیام کّلی درس: حفظ و تقویت روحیٔه حماسی و پهلوانی در برابر دشواری ها

حماسه: حماسه در لغت به معنای دالوری و شجاعت آمده است. در اصطالح عبارت است از: آثار منظوم و منثوری که از 
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زنگ اشنا

 اهداف آموزشی
آشنایی با جایگاه رفیع شهدا در حفظ ارزش های انقالب اسالمی ــ 

درک نقش شهدا در تداوم انقالب اسالمی ــ 
توانایی خواندن شعر، با لحن و آهنگ مناسب ــ 

آشنایی با نمونه ای از شعر نو ــ 
 نگرش شبکه ای: موضوع شعر »زنگ انشا« شهید و مقام و عظمت اوست. شهدا در راه حفظ دین و وطن جان باختند. 

آنان درس اخالق، ایمان، فداکاری و ایثار را به ما آموختند. از این رو درس، آغازگر فصل دین و اخالق است.

روش های تدریس پیشنهادی
دکلمه خوانی ــ 

بحث و گفت و گو ــ 
روش تدریس مبتنی بر بیان فکر ــ 

 روش تدریس مبتنی بر بیان فکر: این روش دو بعد اساسی دارد: شناختی و اجتماعی. دانش آموزان به صورت انفرادی 
و گاه به صورت گروهی به بیان فکر می پردازند و سعی می کنند دیگران را هم از آن چه در ذهنشان می گذرد آگاه سازند. در این دو بعد 

دانش آموزان هم از نظر فکری و هم از لحاظ اجتماعی پرورده می شوند.
برای اینکه معلّمان بتوانند از روش بیان فکر بهره گیرند انتظار می رود دو قاعدهٔ اساسی را در مدیریت کالس درس بپذیرند.

1ــ ممکن است سر و صدای زیادی در کالس ایجاد شود ولی نتیجٔه آن می تواند فّعالّیتی سازنده باشد.
2ــ اگر دانش آموزان اجازه داشته باشند دیدگاه های خود را ابراز کنند قادر خواهند بود به سؤال های بسیار زیادی پاسخ دهند.

 مراحل اجرای روش تدریس مبتنی بر بیان فکر
1ــ تشخیص مسئله: در این مرحله تالش می کنیم به دانش آموزان کمک شود تا موضوع قابل فکر کردن را مشّخص کنند، 
منظور ایجاد احساس در یاد گیرنده است »موضوعی که پیش رو دارم مربوط به خودم است نه آنکه از بیرون، کسی آن را به من تحمیل 

کرده باشد.«

رس جنپم د









 
 

 
 

رسانه های کمک آموزشی
١ــ فایل صوتی: خوانش شعر همراه با موسیقی متن

٢ــ فیلم آموزشی
٣ــ گالری عکس

٤ــ لوح فشرده )کتاب الکترونیک( آثار سلمان هراتی

ارزشیابی
شفاهی: خـوانش صحیح شعر، دریـافت مفـهـوم شعر، تشخیص تشبیهـات درس

ارزشیابی کیفی ــ کتبی )فردی یا گروهی(
ابزار ارزشیابی: آزمون عملکردی شناسایی 

مثال: دانش آموزان در متن درس جستجو کرده و تشبیهات درس را پیدا می کنند. 
 حکایت: انواع مردم 

این حکـایت از کیمیای سعادت نوشتٔه ابـوحـامـد امـام محمد غـزالـی می باشد.کـه 
به ویژگی و رفتارهای مختلف و متفاوت افراد جامعه اشاره دارد. و پیام آن انعطاف پذیری و داشتن صبر و تحمل در مواجهه با افراد 

مختلف با رفتار متفاوت می باشد.
شعر زیر از سعدی، اشاره به پیام کلی حکایت دارد:

دال یاران سه قسم اند، ار بدانی 
زبانی اند و نانی اند و جانی 
به نانی نان بده از در برانش
نوازش کن به یاران زبانی
ولیکن یار جانی را نگه دار

به جانش جان بده گر می توانی
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»آداب طعام خوردن« می باشد. در گروه شمارٔه دو نیز، الهه، مسئول مطالعٔه بخش »آداب سخن گفتن«، پروانه، مسئول مطالعٔه بخش 
»زیان های زبان« و راضیه، مسئول مطالعٔه بخش »آداب طعام خوردن« می باشد. همچنین گروه های دیگر به همین ترتیب به مطالعٔه درس 
می پردازند. به این گروه ها، گروه های اولیه می گوییم. یادداشت برداری، مراجعه به واژه نامه و توجه به زمان مقرر، از نکته هایی است که 

دانش آموزان باید به آن توجه داشته باشند.
مرحلۀ دوم، کار گروهی )زمان پیشنهادی:10 دقیقه(: در این مرحله برای درک و تفاهم هر چه بیشتر محتوا، گروه های 
ثانویه را تشکیل می دهیم، بدین گونه که دانش آموزان مسئول مطالعٔه بخش »آداب سخن گفتن«، تحت نظارت معلم از گروه های اولیٔه 
خود جدا می شوند و با همتایان خود از گروه های دیگر که مسئول مطالعٔه همین بخش بودند، گروه های ثانویه را تشکیل می دهند و 
با هم   فکری یکدیگر به بحث و بررسی در مورد بخش مورد مطالعٔه خود می پردازند. به عنوان مثال، مریم از گروه یک، الهه از گروه 
دو و... در یک گروه، فرشته و پروانه و... در گروه دیگر و فاطمه و راضیه و... نیز گروه جدید خود را با راهنمایی معلّم تشکیل 
می دهند. در این مرحله دانش آموزان می باید با دقت و ریزبینی به مطالعٔه واژه ها، جمله ها و مفاهیم بخش مورد نظر خود بپردازند و با 
هم فکری یکدیگر بر متن تسلط یابند. معلم نیز در کنار دانش آموزان به راهنمایی آن ها می پردازد و سعی می کند از پاسخ صریح به سؤاالت 
دانش آموزان پرهیز کند. پس از پایان زمان تعیین شده، دانش آموزان به گروه های اولیه خود باز می گردند و هر یک از آن ها بخش مورد 
مطالعٔه خود را برای دو عضو دیگر تدریس می کند و به سؤال های آن ها پاسخ می دهد. به عنوان مثال، مریم بخش اول درس، فرشته، 
بخش دوم و فاطمه بخش سوم را همانند یک معلم برای اعضای گروه اولیه خود تدریس می کند. به بیان دیگر در این مرحله، هر یک از 

اعضای گروه، زمانی به عنوان معلم و زمانی دیگر به عنوان دانش آموز در گروه خود رفتار می کنند.
مرحلۀ سوم، آزمون )زمان پیشنهادی: 8 دقیقه(: در این مرحله برگٔه آزمونی را که قبالً آماده کرده ایم در اختیار دانش آموزان 
قرار می دهیم تا ابتدا به شکل فردی و سپس به شکل گروهی به همان سؤال ها پاسخ گویند. پس از برگزاری آزمون، معلم پاسخ صحیح 
سؤاالت را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا آن ها بازخورد مناسبی از آزمون دریافت کنند. غالباً نمرهٔ گروهی دانش آموزان به 
دلیل هم فکری آن ها از نمرٔه فردی آن ها باالتر است. نکته ای که باید در طراحی سؤال ها به آن توجه کرد، عینی بودن سؤال هاست، بدین 
معنی که سؤال ها می باید اغلب به گونٔه: صحیح ــ غلط، کامل کردنی، چهار گزینه ای و کوتاه پاسخ باشد تا بتوان از زمان بهترین بهره 

را برد. برای این درس می توان از این آزمون پیشنهادی بهره گرفت و برای هر سؤال 2 نمره منظور داشت.
 جملٔه صحیح را با »ص« و جملٔه غلط را با »غ« مشخص کنید.

  غ   1ــ انسان باید به سؤال هایی که از دیگران پرسیده می شود، جواب دهد.                                 ص  
  غ    2ــ »استماع« به معنی گوش دادن است.                                                                             ص    
  غ    3ــ کتاب »لطائف المواقف« اثر خواجه نصیرالّدین توسی است                                             ص    
  غ      4ــ هرگاه انسان میزبان بود، نباید اولین نفری باشد که غذا خوردن را شروع می کند.                 ص   

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
5ــ دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز    یعنی که دو بشنو و یکی بیش..............

٦ــ اگر در لقمه استخوان بود، چنان از دهن بیفگند که کسی.................... نیابد.
 گزینٔه صحیح را انتخاب کنید.

7ــ اگر بهترین غذایی که در سفره گذاشته اند، اندک بود، چه باید کرد ؟
الف( به خوردن آن مبادرت کنیم. 
ب( آن را بر دیگران ایثار کنیم.  
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پ( بدان ولوع نماییم.  
ت( فقط یک لقمه از آن بخوریم.  

8 ــ همٔه گزینه ها جز گزینٔه.......................... از رفتارهای پسندیده است.
الف( پرهیز از غیبت و دروغ  
ب( سخن خیرخواهانه گفتن  
پ( در میان جمع خالل کردن  

ت( بیشتر گوش کردن  
 به سؤال های زیر پاسخ کوتاه دهید.

9ــ پیامبر)ص( کدام عمل را فاضل تر می داند؟ . ......................

10ــ چگونه در هر مجلس، سخن باید گفت؟    ........................
مرحلۀ چهارم، نقد و بررسی )زمان پیشنهادی 8 دقیقه(: در این مرحله به نقد و بررسی آزمون که بیان گر کیفیت یادگیری 
دانش آموز است، پرداخته می شود. نمرات فردی بیانگر میزان درک و فهم فرد از موضوع درسی است و نمرات گروهی، نشان دهندٔه 
میزان درک اعضای گروه از موضوع است. در این مرحله معلم به پرسش هایی که ممکن است اکثر دانش آموزان در پاسخ دادن به آن 

مشکل داشته باشند، به شیوه ای عمل می کند که خود دانش آموزان با گفت و گو و تبادل نظر به پاسخ صحیح  دست یابند.
مرحلۀ پنجم، جمع بندی )زمان پیشنهادی 10 دقیقه(: در این مرحله با توجه به متن درس که از سه بخش تشکیل شده 
است، سه نفر از گروه های مختلف به طور تصادفی یا داوطلبانه انتخاب می کنیم تا جمع بندی نهایی را از درس برای دانش آموزان کالس 
ارائه دهند. هر یک از دانش آموزان منتخب، فقط یک بخش از کل متن درس را تدریس می کند، مثالً مریم از گروه یک، بخش »آداب 
سخن گفتن« را برای کالس تدریس می کند و معلم نیز به عنوان راهنما بر جریان تدریس نظارت می کند و دانش آموزان را تشویق می 
کند تا از مریم سؤال کنند و ابهامات خود را با نظارت معلم برطرف نمایند. این عمل برای دو بخش باقی ماندٔه متن درس نیز با تدریس 

دانش آموزان انجام می پذیرد.
درس اخالق پسندیده، آداب سخن گفتن و طعام خوردن و هم چنین زیان های زبان را با قلمی  به نثر کهن بیان می کند. از آنجا 
که در دین اسالم سخن گفتن و طعام خوردن آداب خاصی دارد، محتوای این درس به طور کامل مرتبط با عنوان فصل سوم، دین و 

اخالق می باشد.

نکات مهم درس
آداب سخن گفتن

٭ از دیدگاه قرآن: در قرآن به کّرات به آداب سخن گفتن اشاره شده است از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
درسخن گفتن مراقب باشید چون تمام سخنانتان نوشته می شود )انفطار ــ آیه 10 و 11( ــ 

پاکان در سخن گفتن نیز به پاکی هدایت یافته اند )سوره حج ــ آیه 24( ــ 
و نیز:

آگاهانه سخن گفتن، نرم )مالیم سخن گفتن( عمل کردن به گفتار، منصفانه و برطبق حق سخن گفتن.
٭ از دیدگاه پیامبر و ائمه: سخن تا وقتی که آن را نگفته باشی در بند توست و چون سخن را برزبان آوردی تو در بند آن 

هستی پس زبانت را نگه دار.  )امام علی )ع((
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٭ از نیکویی انسان آن است که سخن بی فایده را ترک کند.       )پیامبر اکرم )ص((
بعضی از کلمات هنگام جمع بستن هیچ عالمت مشخصه ای ندارند بلکه در شکل مفرد آن ها تغییراتی ایجاد می شود مانند:                      

  عمل ← اعمال     آفت ← آفات 
ادب ← آداب                                              حس ← حواس
تصویر← تصاویر                                         عضو← اعضا

                                                                  
عبارات و اصطالحات درس

سخنی که با او تقریر می کنند، تا تمام نشود به جواب مشغول نگردد: ــ 
تا زمانی که گوینده در حال صحبت کردن است و سخنش تمام نشده، جواب ندهد.

آن چه که خواهد گفت تا در خاطر مقرر نگردد در نطق نیاورد: ــ 
سخنی را که می خواهد بگوید تا وقتی در ذهنش مرور نکرده بر زبان نیاورد.

زبان به کار  اعضا و حواس راه دارد، به خالف عکس آن: ــ 
ازطریق سخن گفتن می توان کارکرد اعضا وحواس را بیان کرد ولی عکس آن صادق نیست.

هرکه خاموشی اختیار کند، رستگار شود: ــ 
منظور از خاموشی در این جمله، گزیده گویی و کم سخنی است.

پیش از دیگران به مدتی دست باز نگیرد: ــ 
میزبان قبل از اینکه دیگران غذایشان تمام شود از غذا خوردن دست نکشد.

ــ اگر سیر شده باشد، تعلَلی می آرد تا دیگران نیز فارغ شوند:
میزبان حتی اگر سیر شده باشد خود را مشغول کند تا غذای دیگران تمام شود. 

نکته آموزشی کارگاه نویسندگی ـ  ـ
شرح حال نویسی: ما در طول تاریخ سرگذشت نگاران بزرگی داشته ایم امروزه نیز در دانشنامه ها و دایرة المعارف ها شمار 

زیادی از زندگی نامه ها به چشم می خورد.
 زندگی نامه ها را در انواع زیر می بینیم:

1ــ زندگی نامه عمومی  ــ زندگی نامه خود نوشت یا اتوبیوگرافی ــ خاطرات و سفرنامه ها، زندگی نامه زنان ــ زندگی نامه بزرگان 
شهرها و سرزمین ها ــ زندگی نامه وزیران و دیوان ساالران ــ نسب نامه
امروز چند گونه شرح حال نویسی در کشور ما دنبال می شود:

١ــ تک نگاری در قالب کتاب برای دانشمندان قدیم
٢ــ تک نگاری در قالب کتاب برای بزرگان معاصر:

اینگونه کتاب ها را اگر درباره فردی باشد که هنوز در قید حیات است جشن نامه، پاسیاد و یادگارنامه و اگر درگذشته باشد یادنامه 
می نامند.

3ــ سرگذشت های جمعی در قالب کتاب برای بزرگانی که درگذشته اند.
4ــ سرگذشت های جمعی معاصران
5 ــ زندگی نامه نویسی در قالب مقاله




























