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 نوشتن در حقيقت، مكتوب كردن افكار و گفتار است. پس، تالش كنيم به همان گونه 
كه فكر مي كنيم و به همان سادگي كه حرف مي زنيم، بنويسيم. برخي از افراد به آساني 
مي توانند دربارة آنچه مي انديشند، سخن بگويند؛ ولي نمي توانند همان حرف ها را به 
راحتي به نوشتار تبديل كنند. همان طور كه قباًل خوانديم، مراحلي را طي مي كنيم تا 
به نوشتن برسيم و چيزي بنويسيم. كارخانة فكر كه فعاليت خود را آغاز كند؛ محصول 

آن اّول به شكل گفتار و سپس به صورت نوشتار آشكار مي شود.
 

 

گفتار

نوشتار

دنیای فکر

 چرخۀ افکار تا نوشتار
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گاهي ممكن است، گفتار ظاهر نشود و ما به صورت خاموش و بي صدا بينديشيم كه 
همان گفتار خاموش است. يعني فكر به دو صورت، نشان داده مي شود به شكل سخن شفاهي 

و به شكل نوشته.
در مراحل نخسِت كسِب مهارت نوشتن، بهترين كار اين است كه بدون توّجه به درستي 
يا نادرستي نوشتة خود، آنچه را كه به آن فكر مي كنيم و مي خواهيم به زبان بياوريم، بنويسيم. 
مثل خودمان حرف بزنيم و مثل خودمان بنويسيم. نبايد به حرف و دست كسي نگاه كنيم. اين 
روش، همان است كه در »ضرورت بازنويسي« درس نخست، يادآور شده ايم. آزادانه و خالقانه 
نوشتن، به مطالعه، تمرين، تكرار و جرئت در نوشتن نياز دارد. جرئت در نوشتن هم اين گونه 
به دست مي آيد كه هر بار فكري تازه به ذهنمان آمد، حّتي به اندازة يك كلمه و يك جمله، 
فوراً آن را بنويسيم و هر روز براي خودمان رويدادهاي مهم و دوست داشتني را يادداشت كنيم 
و نگذاريم بين فكركردن، سخن گفتن و نوشتن ما فاصله ايجاد شود. ثبِت گفتار و برگرداندن 
آن به نوشتة معيار، تمرين بسيارخوبي براي ايجاد نظم در گفتار و تقويت مهارت نوشتن است.

به نوشتة زير، دّقت كنيد:
 »يکي بود يکي نبود، غیر از خدا هیشکي نبود. يه درويش مارگیري بود. روزي 
از روزا كه در میدون شهرمعركه گرفته بودن، يکي از ماراش فرار كرد و رفت تو بیابون.
مارگیر بدبخت بند و بساطش را جم كرد و به دنبالش تو بیابون دويد.مار رفت و رفت 
تا به جوونکي رسید كه زير ساية درختي خوابیده بود. مار، جوونك را بیدار كرد و حال 
و قضیة خودشو براش تعريف كرد و بعدگفت: جوون بیا و به من پناه بده تا از شّر اين 
مارگیر بدجنس، خالص شم. جوون هم اونو توي توبره اش گذاشت و به دوشش انداخت و 
رفت. میون راه، يهو مار درآمد و نیشي به جوون زد و گفت: اينم سزاي نیکوكاري تو!«. 

)كتاب كار نگارش و انشا، ج 1(

نوشته  اين  در  كه  واژه هايي  به  است.  شده  نوشته  گفتاري  زبان  به  خوانديم،  كه  متني 
كنيد.  توّجه  ديگر  بار  يك  شده اند،  مشخص 

واژه ها و شيوة بيان جمله ها چه تفاوتي با نوشته هاي معيار دارد؟
در زبان فارسي معيار به جاي كلمة »هيشكي« مي نويسيم: »هيچ كس«

 به جاي »يه« مي نويسيم: »  يك«
 به جاي »روزا« مي نويسيم: »روزها«

 به جاي »ميدون« مي نويسيم: »ميدان«
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 به جاي »گرفته بودن« مي نويسيم: »گرفته بودند«
 به جاي »ماراش« مي نويسيم: »مارهايش«

 به جاي »تو« مي نويسيم: »در«
 به جاي »بيابون« مي نويسيم: »بيابان«

 به جاي »جوونكي« مي نويسيم: »جواني، جوانكي«
 به جاي »بندوبساط« مي نويسيم: »وسايل، اسباب و لوازم«

 به جاي »جم كرد« مي نويسيم: »جمع كرد«
 به جاي »خودشو« مي نويسيم: »خودش را«

 به جاي »خالص شم« مي نويسيم: »خالص شوم«
 به جاي »اونو« مي نويسيم: »آن را«

 به جاي »ميوِن« مي نويسيم: »مياِن«
 به جاي »يهو« مي نويسيم: »ناگهان، فوراً«

بنابراين،در نوشتة رسمي و معيار زبان فارسي از كاربرد واژه هاي گفتاري، پرهيز مي كنيم. 
افزون بر واژه، گاهي ترتيب اجزاي جمله هم در زبان گفتاري، متفاوت از زبان نوشتار 
معيار است كه بايد در تبديل گفتار به نوشتار به اين نكته نيز توّجه كنيم. مثال يك بار ديگر، 

به جمله هاي زير، دّقت كنيد:
 فراركرد و رفت تو بيابون .
 به دنبالش تو بيابون دويد.

در نوشتة معيار ، اين جمله ها به ترتيب زير، بازگو مي شوند:
 فرار كرد و در)به( بيابان رفت.

 در بيابان به دنبالش دويد.
همان طور كه ديده مي شود، با اندك تغيير و جابه جايي مي توانيم جمله هاي گفتاري را 

به ساخت زبان معيار تبديل كنيم.
پس براي نوشتن، كافي است آنچه را كه بدان مي انديشيم و مي خواهيم بر زبان بياوريم، 
نتيجة فكر خود را، بر روي كاغذ بنويسيم و براي اين كار، الزم است چند نكته را رعايت كنيم: 

 كلمات شكسته و گفتاري را به گونة معيار تبديل كنيم.
 نظم و ترتيب جمله هاي گفتاري را به شكل نوشتة معيار درآوريم.

 فعل ها و كلمات را به صورت كامل به كار بگيريم. 
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 دو متن زير را بخوانيد و با ذكر نمونه و 
آنها را مشخص كنيد. دليل، تفاوت 

 الف( »هنگامي كه دوستم بهمن مي خواست براي خريد به مغازه برود، در بین راه، چشمش
  به يك گواهي نامة رانندگي افتاد ، كمي مکث كرد و آن را از روي زمین برداشت تا صاحبش را

پیدا كند. وقتي به مغازه رسید ،موضوع را به مغازه دار گفت و از او كمك خواست. 
صاحب مغازه گفت: اين كاغذ را بردار و چیزي بنويس تا پشت شیشة مغازه بچسبانم و 

مردم ببینند. 
بهمن، كاغذ و قلم را برداشت اما نمي دانست چه طور شروع كند و چه بنويسد.

مغازه دار، متوّجه شد و گفت: پس چرا نمي نويسي، پشیمان شدي؟ اينکه كاري ندارد. چه 
مي خواستي بگويي؟

بهمن گفت: چیزي نیست آقا! من مي خواستم بگويم اين گواهي نامه را پیدا كردم، هركسي 
نشاني آن را بگويد، مي تواند از من دريافت كند.

صاحب مغازه گفت: پس منتظر چه هستي؟ همین حرف هايي را كه گفتي، بنويس«.
)فارسي اول راهنمايي، 1385(

ب( »پیرمرد خاركن، وقتي داش خارا رو جمع مي كرد، يهو چشمش به كوزه پر اشرفي 
افتاد. با خودش گفت، اين كوزه بايد مال حاكم باشه، پس بهتره اونو ببرم بدم به حاكم تا پاداش 
خوبي بهم بده. زن خاركن، كه ديد همسرش خیلي ساده دله، شب ، اشرفي ها رو ور داشت و 
جاشون كلوخ ريخت. خاركن همین كه به قصر رسید، فهمید اشرفي ها نیس؛ اما راهِ برگشتي 
هم نداشت. به حاكم گفت: من يه گاو دارم كه شیرش رو با اين كلوخ ها وزن مي كنم، براي اين 
كه كم فروشي نکنم، مي خواستم، كلوخ هام رو با وزنة دربار آزمايش كنم و از درستي وزن اونا 
خیالم راحت بشه. حاكم كه از درست كاري خاركن خوشش اومد، يه مشت اشرفي بهش داد. 

)زبان فارسي، سال اول متوسطه(
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 متن زير را به زبان فارسي معيار، بازنويسي كنيد.

»هر وقت مي شینم به زبان فارسي فکر مي كنم، فردوسي به يادم میاد و با خود میگم اين 
مرد چقدر بزرگ بود و چه خدمت عظیمي به كشور ايران كرد. زبان فارسي رو، زير چتر خودش 

درآورد و همة مردم اين سرزمین را و مانند مادر مهربان بود در طول تاريخ براي همه. 
زبان فارسي، يه عالمه همراه و همنشین داره درگوشه و كنار ايران و جهان و با همة گويش ها 
و لهجه هاي ايراني، همیشه داد و ستد و رفتاري دوستانه داره. فارسي و ديگر زبان هاي ايراني 
كلمه هايي را به هم قرض مي دن و از توانايي هاي همديگه بهره مي گیرن و اين باعث مي شه هر 

دو طرف، همیشه قوي و پابرجا باشن.
 غیر از فردوسي، بزرگان ديگه هم به زبان و فرهنگ كشور ايران ياري رساندن، بوعلي، فارابي،
 سعدي، مولوي، حافظ، جامي، مالصدرا، تا زمان ما شهريار، مطهري، حسابي و...، همة اين استادان، 

فرزندان اين میهن عزيز هستن كه در دامن فرهنگ ايران اسالمي و زبان فارسي، پرورش يافتن«.
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نتيجة بررسي و داوري

 متن بازنويسي شدة تمرين 2 هر يك از دوستان را كه در كالس خوانده مي شود، 
بر پاية سنجه هاي زير، بررسي و نقد كنيد:

 معيارهاي ارزيابي :
بندهاي  مقدمه،نوشتن  بند  )نوشتن  نوشته  و  ذهن  طبقه بندي    رعايت 

بدنه و بند نتيجه (
 انسجام فكر در نوشته 

 انتخاب و به كارگيري واژه هاي متناسب با زبان و نوشتة معيار
 پاكيزه نويسي 

 رعايت عالئم نگارشی
 درست نويسي 

 نداشتن غلط اماليي 
 خوش خط بودن 
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به جمله هاي زير توجه كنيد:

  اين درس را معلّم نگارش، تدريس كرد.

  اين درس، توّسط معلّم نگارش، تدريس شد.

جملة نخست درست است. در زبان فارسي معيار، هرگاه نهاد جمله، مشّخص 
باشد، نهاد ذكر مي شود و فعل جمله، هم هماهنگ با نهاد آورده مي شود و نيازي به 

كاربرد » توّسط « نيست. 

 جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

  كتاب هاي ارزشمند گلستان و بوستان، توّسط سعدي نوشته شد.

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

  اين تمرين، توّسط دانش آموزان عالقه مند به نگارش پاسخ داده مي شود.

............................................................................................................................................................
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 حكايت زير را بخوانيد و بازنويسي كنيد:

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

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، كامم را به حالوت تالوِت كالمت، شيرين بدار!

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

الهی، به قدر معرفتم تو را پرستش می كنم، در راهم، راهم ده!
و  است  پيش  در  سخت  گردنه های  و  راهم  در  و  ناتوانم   الهی، 
باِر گران بر دوش. يا  هادی » إهِدنا  رهزن های بسيار در كمين و 

الّصراط الُمسَتقيم...«.
الهی، رويم را نيكو كردی، خويم را هم نيكو گردان!

آثار  و  كتب  در  گذار  و  من، گشت  تفريح  زنگ  كه   الهی، شكرت 
آنهاست. تماشای  و  علمی 

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

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

الهي نامه، حسن زاده آملی

الهي !
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ارزش يابي اين درس در دو بخش صورت مي 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 همزمان با 
پيشرفت فرايند »ياد دهي ـ يادگيري« و دقيقًا مبتني بر آموزه هاي 
و  درس  آموزش  از  پس  معلّم  يعني  مي گيرد؛  صورت  درسي  كتاب 
آغاز مي كند.  را  ارزش يابي  نگارشي  فّعاليت هاي  به  به محض ورود 

ارزش يابي فرايندي در دو بخش و مبتني بر موارد زير است: 

1( مهارت نوشتن)18 نمره(

   بازشناسي)تشخيصي(، )تمرين شمارة 1 هر درس(،
اين تمرين ها در پي سنجش و تقويت توانايي بازشناسي 

دانش آموزان است. 

   آفرينش )توليدي(، ) تمرين شمارة 2 هر درس( ،
 اهداف آموزشي اين تمرين ها، تقويت توانايي مهارت نوشتن 

بر اساس آموزه هاي هر درس است.

درس(، هر   3 شمارة  )تمرين  )تحليلي(،  داوري     
هدف اين تمرين ها پرورش توانايي مهارت نقد و تحليل 

نوشته ها، بر اساس سنجه هاي كتاب است.

شيوه نامۀ ارزش يابي آموزش مهارت هاي نوشتاري )نگارش و انشا(:

كتبي )20 نمره( 
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    تصوير نويسي، )انشاي آزاد( ، تصوير نويسي با هدف باال بردن دّقت در نگاه
و درك عناصر بصري و در نهايت، تقويت مهارت نوشتن، طراحي شده است.
   بازنويسي حکايت. در باز نويسِي حكايت، تأكيد بر باز نويسي به زبان ساده

و ساده نويسي است.
  گسترش َمثَل. در اين بخش، بازآفريني، گسترش دادن و افزودن شاخ و 

برگ به اصل َمَثل مورد تأكيد است.
و  نوشتن  هنجار هاي  آموزش  هدف  با  درست نويسي ها  درست نويسي.    
گنجانده شده اند. كتاب،  در ساختار  معيار  نوشتار  واژگان  كاربرد درست  با  آشنايي 

 

و  آموزش  موضوِع  تنهايي  به  فّعاليت ها  و  عناصر  اين  از  يك  هيچ   : ياد آوري   
ارزش يابي نيستند؛ بلكه همه در خدمت تقويت توانايي نوشتن هستند. بنابراين پيشرفت 

است.  اصلي  نوشتن، هدف  مهارت  در  دانش آموزان 

2( مهارت خواندن )2 نمره(

  در اين بخش، به دليل پيوستگي مهارت هاي زباني، مهارت خواندِن متن توليدي
 از سوي دانش آموزان ارزش يابي خواهد شد؛ يعني الزم است هر دانش آموز،
خوانداري مهارت هاي  رعايت  با  را  خود  نوشتة  صحيِح  خوانش   توانايي 

)تكيه، لحن، كنش هاي آوايي و ...( داشته باشد. 

 ب( ارزش يابي پاياني )20 نمره(

 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، فّعاليت هاي نگارشي، تصوير نويسي يا انشاي آزاد، بازنويسي حكايت و گسترش َمَثل،

نهايتًا بايد به توليد يك متن مناسب بينجامد كه كم و بيش همة نتايج آزمون فرايندي را 
در برگيرد؛ اين نتايج در هر نوبت و در قالب آزمون پاياني ارزش يابي مي شود.
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در ارزش يابي پاياني چند موضوع تعيين مي شود تا دانش آموز يك موضوع را برگزيند و 
دربارة آن، متني بنويسد. نوشتة دانش آموز، بر پاية سنجه هاي زير، ارزش يابي مي شود.

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

نمرهسنجه های ارزشیابیموضوع

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

2
2

1. خوش آغازی ب( محتوا
)جّذابّیت و گیرايی ـ نشان دادن نمايي 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 
 فکر و نگاه نو )نگاه به موضوع، از زاويه 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 اماليي(

3. پاكیزه نويسی )حاشیه گذاري و ُحسِن سلیقه(

1
1
1

است.  پاياني  ارزش يابي  و  )مستمر(  فرايندي  ارزش يابي  ميانگين  نهايي:  نمرۀ 
.)20+20=40÷2=20 (

در صورت برخورداري نوشته از فضاي خاّلقانه و نگاه نو، مي توان از برخي كاستي هاي 
ظاهري و كم اهميت مانند خط خوردگي ها، چشم پوشي كرد. 
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 آرزوهاي بزرگ، چارلز ديكنز، ترجمة ابراهيم يونسي، انتشارات فردوس و مجيد، 
چاپ پنجم، 1377.

 آن روزها، طه حسين، ترجمة حسين خدير جم، انتشارات سروش، تهران، چاپ 
چهارم، 1363.

 الهي نامه، حسن حسن زاده آملي، نشر بوستان كتاب،چاپ چهل و يكم
به  استان هرمزگان(،  دانش آموزان  )انشا هاي  از خوبي هاست  اين دل پر   

اّول، 1393. كوشش سهراب سعيدي، نشر دارالتفسير، قم ، چاپ 
 بار ديگر شهري كه دوست مي داشتم، نادر ابراهيمي، انتشارات روزبهان، 

چاپ 1389.
انتشارات قشقايي، شيراز، چاپ   بخاراي من ،ايل من، محمد بهمن بيگي، 

.1388 ششم، 
 بهارستان، عبدالرحمن جامي، به كوشش اسماعيل حاكمي، انتشارات اطالعات،

 تهران، 1362.
 بي بال پريدن، قيصر امين پور، نشر افق  ، تهران، چاپ دوازدهم و سيزدهم، 1388. 

 پرنده اي به نام آذرباد، ريچارد باخ، انتشارات اميركبير، تهران، چاپ هشتم، 
.1388

 تاريخ بلعمي، ابوعلی بلعمی، به تصحيح محمدتقی بهار و محمد پروين گنابادی،
.1353

 تَبَر، شكوفه تقي، انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، تهران، 
چاپ اول ، 1379.

 حرف هاي همسايه، نيما يوشيج، انتشارات دنيا، تهران، چاپ اول، 1363.
 داستان نويسي، اينگرمنُسن، رندي و اكونومي، پيتر، ترجمة سارا كاظمي منش،

نشر آوند دانش، تهران، چاپ اّول، 1392.
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افق،   راز موتور سيکلت من، رولد دال، ترجمة محبوبه نجف خانی، نشر 
.1392 هفتم،  چاپ  تهران، 

 رسايل جامع، خواجه عبداهلل انصاري، با تصحيح وحيد دستگردي، كتابفروشي 
فروغي، چاپ سوم، 1349

 زبان فارسي)1(، كتاب درسي سال اول متوسطه ،گروه مولّفان، ادراه كل 
چاپ و نشر كتاب هاي درسي،چاپ پانزدهم، 1393

 شما كه غريبه نيستيد، هوشنگ مرادي كرماني، انتشارات معين، تهران، 
چاپ هشتم، 1386

 غلط ننويسيم، ابوالحسن نجفي، انتشارات مركز نشردانشگاهي، تهران، چاپ 
هفتم، 1374 

  فارسی اّول راهنمايی، احمد سميعی و همكاران، شركت چاپ و نشر كتاب های
درسی ايران، چاپ 1385

 فارسي و آيين نگارش، سال اّول دبيرستان، علي سلطاني گردفرامرزي و 
همكاران،چاپ شركت افست 1366

يوسفي،  غالمحسين  كوشش  به  كيكاووس،  عنصرالمعالي  قابوس نامه،   
1366 چهارم،  فرهنگي،چاپ  علمي  انتشارات 

چاپ  تهران،  معين،  انتشارات  كرماني،  مرادي  هوشنگ  مجيد،  قصه هاي   
1380 دوازدهم، 

 كارنامۀ سپنج، محمود دولت آبادی، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، 1370
نگارشي(، حسن  مهارت هاي  )آموزش  انشا  و  نگارش  كار  كتاب   

  1375 اّول،  چاپ  تهران،  اساطير،  انتشارات  ذوالفقاري، 
    مجموعه كامل اشعار )از شعرهاي 1385-1359(، قيصر امين پور، انتشارات 

مرواريد، تهران، چاپ نهم 1391
 هفده داستان كوتاه كوتاه، از نويسندگان ناشناس، ترجمة سارا طهرانيان، 

انتشارات كتاب خورشيد، چاپ 1385


