1394

1

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشى
برنامهريزي محتوا و نظارت بر تألیف :دفتر تألیف كتابهاى درسى ابتدایی و متوسطه نظری
نام كتاب :آموزش مهارتهاي نوشتاري (نگارش و انشا) پایۀ هفتم دورۀ ا ّول متوسطه ـ 101/1

اعضاي شوراي برنامه ريزي  :مهدی آذرحزین ،علی پورامن ،علیرضا چنگیزی ،حاتم زندی ،حسن

حجت
ذوالفقاری ،مرجان سجودی ،زهرا سلطانی مطلق ،بهیاد صدیق پور ،شهناز عبادتی ،بهمن قره داغیّ ،
کجانی حصاری ،جواد هداوند و ابراهیم هداوند    میرزایی
مؤلّفان :فریدون اکبری شِ لدره ،محمد دهریزی و معصومه نجفی پازکی
ویراستار :مح ّمد کاظم بهنیا

آمادهسازى و نظارت بر چاپ و توزیع  :ادارۀ ّ
كل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
تهران :خیابان ایرانشهر شمالی ــ ساختمان شمارۀ  4آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن9 :ـ ، 88831161دورنگار ، 88309266 :کد پستی،1584747359:
وب سایتwww. chap. sch.ir :
مدیر امور فنی و چاپ :لیدا نیک روش
مدیر هنری :مجید ذاکری یونسی
تصویرگران :منوچهر درفشه ،علیرضا ترکیبی
طراح گرافیک ،صفحه آرا و طراح جلد :جواد صفری
عکاس :ابوالفضل بهرامی
طراح خط رایانهای :کامران انصاری
مصحح :رعنا فرج زاده دروئی ،پری ایلخانی زاده
امور آمادهسازی خبر :سپیده ملک ایزدی
امور فنی رایانهای :حمید ثابت کالچاهی
ناشر :شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
تهران :کیلومتر  ١٧جادّۀ مخصوص کرج ـ خیابان ( ٦١داروپخش)
تلفن ٥ :ـ  ،٤٤٩٨٥١٦١دورنگار ،٤٤٩٨٥١٦٠ :صندوق پستی١٣٩ :ـ  ٣٧٥١٥
چاپخانه :شركت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران «سهامی خاص»
سال انتشار و نوبت چاپ :چاپ دوم ١٣٩4
حقّ چاپ محفوظ است.

شابک ٩٧٨-964-05-2414-5

2

ISBN   978-964-05-2414-5

« اُنس و الفت انسان با هنر و آثار هنری شامل ادبیات،
حس زیبایی شناسی اوست .هنر،
نقّاشی و  ...برخاسته از ّ
آدمی را به شناخت سرچشمۀ زیبایی ها فرا می خواند و
روح سرکش او را به آرامش می رساند».
امام خمینی
3

مق ّدمه 6
ستايش 12
درس ا ّول :نقشة نوشتن 13

 19ف ّعاليت هاي نگارشی
 22درست نویسي
 23تصویرنویسی
درس دوم :بخش های نوشته 25

 31ف ّعاليت هاي نگارشی
 34درست نويسي

 35حكايت نگاري
درس سوم :طبقهبندي موضوع 37

 41ف ّعاليت هاي نگارشی
 44درست نويسي
َ 45م َثل نویسی
درس چهارم :كوچكتر كردن موضوع 47

 51ف ّعاليت هاي نگارشي
 54درست نويسي
 55تصویر نويسي

4

درس پنجم  :بندهای بدنه 57

 62ف ّعاليت هاي نگارشي
 65درست نويسي
 66حكايت نگاري
درس ششم :جملة موضوع 67

 71ف ّعاليت هاي نگارشي
 75درست نويسي
َ 76م َثل نویسی

درس هفتم :راهي براي نظم دادن به ذهن و نوشته 77

 82ف ّعاليت هاي نگارشي
 85درست نويسي
 86تصویرنویسی

درس هشتم :روشي براي نوشتن دربارة موضوع هاي ذهني 87

 91ف ّعاليت هاي نگارشي
 94درست نويسي
 95حكايت نگاري
نيايش 96
پیوست :شیوه نامه ارزش یابی 97
كتابنامه 103

5

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
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است .در حقيقت هر تصوير ،بهانة بسيار نيكويي براي نوشتن است .از هر 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
اهل زبان ميبخشد
ذهن ِ
از حكايتها و ضربالمثلها ،طراوت ويژهاي به فضاي ِ
و نشاطي تازه بدان ميافزايد كه در ّ
خلقيت و نوآفريني ،بسيار نقشمند و
توان سخنوري و قدرت نويسندگي،كارمايه
اثرگذاراست .ضربالمثلها در افزايش ِ
و نيروي شگرفي دارند.
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 بهعنوان خاطرات خوش لحظههای نوشتن ،مراقبت نمایند.
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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
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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.
مؤلّفان

ِ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
بنده همان بِه که ز تقصیر خویش

كز عهدة شُ كرش به درآيد؟
ُ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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