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معلّم، کتابی را که در دست داشت، به دانش آموزان نشان داد. روی جلد کتاب نوشته 
شده بود،»داستان نويسی«. با ديدن اين نام، چند نفر از دانش آموزان گفتند:» آها، فهميديم، 

موضوع درس ما داستان نويسي است«.
 معلّم، لبخندي زد و  گفت: » نه، عجله نکنيد، قرار نيست دربارة هنر داستان نويسی چيزی
 بگوييم. من قسمتی از اين کتاب را مي خوانم، پس از آن خواهيد فهميد که موضوع چيست«.
بعد، کاغذ تا شده ای را که ميان کتاب گذاشته بود، بيرون آورد و از همان جا خواندن را آغاز 

کرد:  

اّولين كه  خواهندگفت  شما  به  كنده،  پوست  و  ُرك  خيلي  نويسنده ها،  از  بسياري    
 پيش نويس اثرشان، جفايی در حّق بشر يّت است؛ اّما آنها به هر حال،  اين پيش نويس اّول را
 مي نويسند، چون هيچ كس نمي تواند بدون نوشتن پيش نويس اّول، نسخه يا پيش نويس دومي

 بنويسد.
اكثر نويسنده ها در دو حالت متفاوت، كار مي كنند: 

1. حالت خّلق.
2. حالت ويرايشي. 

در حالت خّلق، شما به خودتان اجازة امتحان كردن كارهاي جديد را مي دهيد و در عين 
حال به اين مسئله آگاهيد كه اين كارها ممكن است درست باشد يا ممكن است نادرست باشد. 
مزخرف نوشتن در حالت خّلق، اشكالي ندارد. پس سعي كنيد وقتي خّلق هستيد، كمي در 

نوشتن، ديوانگي كنيد.
در حالت ويرايشي، هدف شما جمع وجوركردن افتضاحي است كه در حالت خّلق به بار 
آورده ايد. در اين حالت، شما آنچه را نوشته ايد، جوري بازنويسي و اصلح  مي كنيد كه معني 

بدهد.
خشكي قلم و ناتواني در نوشتن، زماني اتفاق مي افتد كه نويسنده سعي مي كند، هم زمان 
در دو حالت خّلق و ويرايشي بنويسد. هرگز اين كار را نكنيد. اين كار مثل اين است كه موقع 

رانندگي يك پا را روي گاز بگذاريد و با پاي ديگر ترمز بگيريد. 
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دانش آموزان، همچنان در حال و هوای اين نوشته بودند که معلّم، کتاب را بست و گفت: 
» اکنون که توانايی نوشتن را کسب کرده ايم، بايد قادر باشيم متن نوشتة خود را ويرايش و 
پااليش کنيم تا خواننده با ميل و رغبت بيشتری آن را بخواند. در متنی که خوانديم، نويسنده 
با زبان طنز، با صراحت تأکيد مي کند، »نوشتن« دو مرحله دارد: مرحلة اول، مرحلة آفرينش يا 
آزادنويسي است که در آن به هيچ وجه نبايد به مسائل ويرايشی فکر کرد و مرحلة دوم، زمان 
بازبيني نوشته يا پيراسته نويسي است. در مرحلة آزادنويسي، اجازه مي دهيم، هرچه به ذهنمان 

مي رسد روي کاغذ بيايد و در مرحلة پيراسته نويسي، نوشته را غربال مي کنيم.
مسائل  به  نوشتن،  مرحلة  نخستين  و  فکري  بارش  هنگام  که  است  اين  هم  ما  تأکيد 
ويرايشي)امال، دستور زبان، نقطه گذاري و پاکيزه نويسي( کمتر توّجه شود. پرداختن به اين گونه 
مسائل در مرحلة آزادنويسي، همچون افتادن در دست اندازهايي است که در مسير يك جادة 
صاف و هموار ايجاد می شود. اگر شما هنگام نوشتن، ويرايش کنيد يا يك جمله بنويسيد و به 
عقب برگرديد و آن را بخوانيد و از خودتان بپرسيد، »اين جملة خوبي است؟ نگهش دارم يا 
خطش بزنم؟...« احتمال دارد، هيچ وقت آن گونه که مناسب است، نوشتة خود را تمام نکنيد. 
به جايگاه و زمان  بلکه توّجه  البّته مقصود ما بي اهّميت بودن مسايل ويرايشي نيست؛ 

است. نوشتن  پايانی  گام های  از  ويرايش کردن  يعني  است؛  ويرايش  مناسب 

تكه  روي يك  را  جمله  اين  و  بنويسيد  بدي  اولية  پيش نويس  دهيد،  اجازه  خودتان  به 
 كاغذ بنويسيد:» من اختيار تام دارم كه يك پيش نويس چرند بنويسم؛ چون پيش نويس اكثر

نويسنده ها، چرند هستند؛ نوبت به اصلح كه رسيد؛ درستش مي كنم«.

 داستان نويسي

گام اّول:

انتخاب موضوع

گام دوم:
تفکر و انديشيدن
) نقشة ذهني 
نوشتن؛ يعني 
مقّدمه، تنه و 

نتيجه (

گام سوم:

خوشه سازي و 
طبقه بندي 

موضوع

گام  چهارم :
نوشتن  بدون 

توجه به مسايل 
ويرايشي

) پيش نويس(
آزادنويسی

گام  پنجم:
خواندن متن 
با صداي بلند، 
فرصتي براي 
گوش دادن و 
تأّمل در نوشته

گام ششم:
ويرايش و پااليش 

 نوشته
) اصالح غلط هاي 
اماليي، اشتباهات 

 دستوري،
 نشانه گذاري،

کاهش يا افزايش 
متن (

گام هفتم:
پاک نويس، 

حاشيه گذاري و 
تميز نويسي
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اّولين نگاشت )پيش نويس( ويرايش شدة يك نوشته را با هم می خوانيم و بعد  اکنون، 
با همديگر سخن می گوييم: دربارة آن 

 بعد، معلّم به دانش آموزان گفت:  متني که خوانديم، اّولين نگاشت نويسنده است. همان طور  که
مالحظه مي کنيد، نويسنده در مرحلة آزادنويسي:

 به ذهن خود آزادي کامل داده تا بيافريند.
 به هيچ يك از لغزش هاي دستوري و نگارشي توّجه نکرده است.

   برخي از نشانه هاي ويرايشي را به کارگرفته، عالمتي را ننوشته يا  اشتباه، به کار گرفته است.
 واژه اي را خط زده يا جا به جا کرده است.

 به ظاهِر نوشته )پاکيزه  نويسي، حاشيه گذاري و...( توّجه چنداني نداشته است. 
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بعد از سخنان معلّم يکی از دانش آموزان پرسيد: »آيا بعد از تمام شدن نوشته، فوراً بايد 
دست به کار شد و نوشته را ويرايش کرد؟«

معلّم، در جواب گفت: »پرسش خوبی است. شما می توانيد بي درنگ برگرديد و نوشته را 
 ويرايش کنيد؛ اّما توصية همة نويسندگان اين است که بعد از تمام شدن نگاشت اّول، بهتر است
مّدتي سپري شود تا از آن حس و حال بيرون بياييد؛ سپس، نوشتة خود را  ويرايش کنيد«. 

    يکی ديگر از دانش آموزان پرسيد: »چگونه بايد ويرايش کنيم؟«
معلّم گفت: برای ويرايش و پااليش نوشتة خود، به ترتيب زير، عمل مي کنيم:

 1. نوشته را با صداي بلند مي خوانيم.
   2.  هم زمان بخش هاي اضافي نوشته و جاهايي را كه پراكنده گويی كرده ايم،  حذف مي كنيم.

 3. چيزي را كه از قلم انداخته ايم، به نوشته مي افزاييم.  
 4 . خطاهای امليي نوشته را درست مي كنيم.

 5. لغزش هاي نگارشي  نوشته را اصلح مي كنيم.
 6. واژگان و عبارت هاي گفتاري را به زبان نوشتار معيار برمی گردانيم.

 7. نشانه هاي نگارشي مناسب را در متن  به كار مي گيريم. 
 8. نوشته را از آغاز تا انجام، پاك نويس مي كنيم.

پركاربردترين نشانه هاي  نگارشي عبارت اند از:
 نقطه).(

 در پايان جمله هاي خبري و امري. مانند هواي شهر دلپذيرتر شده است.
 ويرگول يا درنگ نما )،(

 ميان عبارت ها براي مكث و درنگ. مانند باغبان به پرورش گل، عشق مي ورزد.
 ميان عبارت ها  به جاي» واو« عطف. مانند محمد كتاب، قلم، دفتر و كيف خريد.

 پس از منادا.  مانند خدايا، تو را سپاس كه به من فرصت نوشتن عطا فرمودي.
 نشانة پرسش)؟(

 در پايان جمله هاي پرسشي. مانند چرا هر چهره ای با لبخند زيباتر است؟
 دونقطه):(

بايد بسيار شمرد:     قبل از نقل قول. حكما فرموده اند: »سه چيز است كه اندك آن را 
وام و آتش و بيماري«.
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تمام شد.  » ديگر  گفت:  و  کرد  دانش آموزان  به  رو  و صميمانه،  عاطفی  لحنی  با  معلّم، 
باالتر  به کالس  شما  و  می مانم  اينجا  من  می بريم.  پايان  به  را  اّول  متوّسطة  دورة  اکنون، 
می رويد. خوشحالم که در اين سه سال، با هم بودن را تجربه کرديم و از همديگر بسيار چيزها 
آموختيم. راِه نوشتن ادامه دارد و راه جويان فراوان اند. اگر راز نوشتن را از من بخواهيد، شايد 
بتوان آن را در چهار واژه خالصه کرد: بخوانیم؛ بنویسیم، بنویسیم، بنویسیم. اين راز را به خاطر 
بسپاريد و به کار بگيريد و گام به گام در راه نوشتن پيش برويد و با نوشتن، بودن و سرودنتان 

را فرياد بزنيد. خدا نگهدار«.

 سه نقطه )...(
  براي نشان دادن بخش هاي حذف شدة نوشته. مانند ادبيات، رياضي، علوم، و ... همه در 

رشد انسان مؤثر هستند.
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 به نظر شما چه بخش هايي از نوشتة زير، قابل ويرايش 
است؟ آنها را فقط مشّخص كنيد.

نقشهاي ما

 زندگي كردن،  خودش يك صحنة  نمايش است. در  نمايش  زندگي ، جهان 
سحنه و ما بازيگر هستيم. 

از روزي كه پا بر صحنة نمايش زندگي مي گذاريم، مجبوريم نقش هاي مختلفي 
را بپذيريم؛ نقش كودك دبستاني، يه نوجوان فرز و  فّعال، فرزندي پر افتخار براي 
خانواده، همسري پرتالش و وفادار، پدر يا مادري دلسوز و مهربان، يك شهروند منظم 

و مسئول، نقش يه آدم پيروز، يه آدم شكست خورده و هزاران نقش ديگر.
در نمايش زندگي، شايد خوِد نقش ، مهم نيس، مهم اجراي موفق نقش است . وقتي 
به پيروزي ختم  ببريم كه  شكست مي خوريم، نقش آدم شكت خورده را طوري پيش 
بشه. وقتي پيروز مي شيم، خوشحال باشيم ؛ ولي نقش را  جوري پيش ببريم كه اخالق 

و جوانردي را  از ياد  نبرند 
هنرمند واقعي  كسي است كه در نمايش زندگي ايفاي نقش كند. در اوج قدرت، 
دست افتاده اي را بگيرد. در زمان افتادگي، بزرگي و بلند نظري خود را از ياد نبرد.  

گاهاً فرياد برآورد و گاهاً سكوت كند.
بر صحنة طويل و بزرگ وسيع و پهن زنده گي، نقش هاي  زيادي پيش مي آيد كه 

ما مجبوريم به پذيرفتن آن نقش ها. برخي نقش ها را هم مجبور به پذيرفتن آن نيستيم.
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 شبی یک هواپیمای دو موتوره در آسمان نیوجرسی  پرواز می کرد که ناگهان، 
 دستگاه مولد اکسیژه آن، با صدای  گوشخراشی منفجر  کرد.  هواپیما پنج سرنشین داشت.
ا. خلبان. 2.  داالیی الما) برنده صلح نوبل(، 3. شکیل اونیل)بازیکن بسکتبال مشهور در 
امریکا(،4. بیل گیتس)طراح و رئیس سابق مایکروسافت( 5.  یک جوان کم سّن وسال. 
هواپیما داشت سقوط می کند که خلبان پرید توی قسمت مسافرها و گفت:»آقایون، 
هواپیما دارد سقوط می کند. ما فقط چهارتا چطر نجات داریم که یکی اش هم مال من است. 

بعد، دِر هواپیما را باز کرد و با چتر نجاتش بیرون پرید
بعد از خلبان، شکیل اونیل، از جا پرید و گفت:» آقایان، من مشهورترین ورزشکار 
 دنیا هستم، جهان  به ورزش کارهای بزرگ واقعًا احتیاز دارد، پس یکی از این چترها به
من می رسد« بعد یکی از سه چتر باقی مانده را قاپید و خودش را از دِر هواپیما پرت کرد 

بیرون« .
 در همین موقع بیل گیتس با دستپاچگی از جا بلند شد و با حالت التماس گفت آقایان،
من با هوش ترین آدم روی کره زمین هستم، دنیا به آدم های باهوش احتیاج دارد. آن وقت 

بسته ای را قاپید و از هواپیما بیرون ُجست 
حاال فقط یک چتر باقی مانده بود. دالیی الما و جوان کم سّن وسال نگاهی به همدیگر 
کردند؛ اّما چیزی نگفتند. باالخره دالیی الما به حرف آمد و گفت:» پسرم من عمر خودم را 
 کرده ام. و شیرینی زندگی را چشیده ام، ولی تو هنوز جوان هستی، چتر نجات را بردار و بپر
 بیرون. من توی هواپیما می مانم  اما جوان کم سّن وسال با خونسردی لبخندی زد و گفت:
 »غّصه نخور پدر جان، ما اکنون دو تا چتر نجات داریم ؛ چون با هوش ترین آدم  روی

کره زمین،  اشتباهی کوله پشتی مرا برداشت و بیرون پرید«

  نقل از: اسرار و ابزار طنز نویسی

 نوشتة زير را ويرايش و سپس پاك نويس کنید.
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 داشتن پیش نویس
 داشتن پاك نویس) رعایت عالئم نگارشي ، امالي صحیح واژگان،  درست نویسي ، 

خطّ ِ  خوش(
  شيوة خواندن

 سنجه هاي ارزیابي :

 متن ويرايش شده ) بازنويسي شده( يکي از دوستانتان را برگزينيد، با متن اّوليه 
تطبيق دهيد و با سنجه هاي زير ارزيابي کنيد. 

نتیجۀ بررسی و داوری
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با موّفقيت    الف( چون درس هاي خود را به  موقع خواند، همة آزمون هايش را 
 سپري کرد.

  ب( به دليِل خواندِن به موقِع درس هاِي خود، همة آزمون هايش را با موّفقيت 
کرد. سپري 

جملة» الف «، درست است. جملة »  ب « به سبب حذف فعل و استفادة فراوان از 
نقش نماي اضافه ) ـِ ( ، طوالني و دشوار شده  است. جمله هاي کوتاه و ساده، ارتباط 
و درک را آسان مي کنند، اّما جمله ها و عبارت هاي بلند، نفس گير هستند و خواندن و 

دريافت مفهوم را دشوار مي کنند. بهتر است از کاربرد جمله هاي بلند، پرهيز کنيم.

 جمله هاي زیر را ویرایش كنید:

 پس از نوشتِن تکاليِف فراواِن درِس رياضِي ، سراغ خواندن شعر رفتم.

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

 به دليِل طوالني شدِن سرمايِ  فصِل  زمستاِن سرِد امسال، آمدن  بهار به  تأخير افتاد.

............................................................................................................................................................
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 حکايت زير را بخوانيد و به زبان ساده،  باز نويسي 
کنيد.

ار  . �بس�ی ی ر�ف�ت اد�ت  مر�ی�ف �ی  �به ع�ی �ف �ش

�ف 
�فر ا�ف مر�ی ل ها �کرد. رد �آ س�ت و �ف�ت �ف�ش �ب

الی؟« ه رددی  می �ف د:» ا�ف �چ رس�ی �چ

و«. س�تن �ت اد �ف�ش �ی :» ا�ف �ف مار �گ�ف�ت �ی �ب

ی ها�ی �ف �ب �ی �کول  سش �کسش

حکایت:
بازنویسي :
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الهی، ای بوده و هست و بودنی، ای گشايندة زبان های مناجات گويان، 
جز از ياد تو ما را همراه نيست، راهم نمای به خود.

لطيفا، ياد تو دل را زنده کرد و تخِم ِمهر افکند؛ درخت شادي رويانيد 
و ميوة آزادي داد؛ به فضل خود، ما را ياد کن و به لطفي ما را شادکن.

مهربانا، به اصالح آر که نيك بي سامانيم؛ جمع دار که بس پريشانيم.
ملکا، نگاه دار تا پريشان نشويم؛ بر راه دار تا سرگردان نشويم، بياموز 

تا ِسّر دين بدانيم؛ برافروز تا در تاريکي نمانيم.
حکيما، دانايي ده تا از راه نيفتيم، بينايي ده تا در چاه نيفتيم.

کريما، مگوي که چه آورده اي که دروا شويم؛ مپرس که چه کرده اي 
که رسوا شويم.

 خداوندا، ما را از سه آفت نگاه دار: از وساوس شيطاني، از هواي نفساني
و از غرور ناداني.

الهي، عذرها بپذير و بر عيب هاي ما مگير!

ندارم هوسي من بي تو نخواهم که برآرم  نفسيجز خدمت روي تو 

 مجموعه رسائل، خواجه عبداهلل انصاري
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ارزشيابي اين درس در دو بخش صورت مي گيرد:
الف( ارزشيابي فرايندي) مستمر( 

ب( ارزشيابي پاياني
 الف( ارزشیابي فرایندي)مستمر(،)20 نمره( 

ارزشيابي فرايندي، ارزشيابي عملکردي است که هم  زمان با پيشرفت فرايند »ياددهي ـ يادگيري«، 
به  ورود  پِی  در  درس،  آموزش  از  پس  معلّم  يعني  مي گيرد؛  صورت  درسي  کتاب  آموزه هاي  بر  مبتني 

مي کند.  آغاز  را  ارزشيابي  نگارشي ،  فّعاليت هاي 
ارزشیابي فرایندي در دو بخش و مبتني بر موارد زیر است: 

1( مهارت نوشتن)18 نمره(
و  در پي سنجش  تمرين ها  اين  )تمرين شمارة 1 هر درس(،  بازشناسي)تشخیصي(،    

است.  دانش آموزان  بازشناسي  توانايي  تقويت 
تمرين ها،  اين  آموزشي  اهداف   ، درس(  هر   2 شمارة  تمرين   ( )تولیدي(،  آفرینش     

تقويت توانايي مهارت نوشتن بر اساس آموزه هاي هر درس است.
   داوري )تحلیلي(، )تمرين شمارة 3 هر درس(، هدف اين تمرين ها پرورش توانايي مهارت 

نقد و تحليل نوشته ها، بر اساس سنجه هاي کتاب است.
   تصویر نویسي، )انشاي آزاد( ، تصويرنويسي با هدف باال بردن دّقت در نگاه  و درک 

عناصر بصري و در نهايت، تقويت مهارت نوشتن، طراحي شده است.
   بازنویسي حکایت، در باز نويسِي حکايت، تأکيد 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 تأکيد است.
  درست نویسي. درست نويسي ها با هدف آموزش هنجار هاي نوشتن و آشنايي با کاربرد 

درست واژگان نوشتار معيار در ساختار کتاب، گنجانده شده اند.
 

 یاد آوري : هيچ يك از اين عناصر و فّعاليت ها به تنهايي موضوِع آموزش و ارزشيابي نيستند؛ 
بلکه همه در خدمت تقويت توانايي نوشتن هستند. بنابراين پيشرفت دانش آموزان در مهارت نوشتن، هدف 

اصلي اين برنامه است. 

پیوست : شیوه نامة ارزشیابي آموزش مهارت هاي نوشتاري )نگارش و انشا(:
كتبي )20 نمره( 
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2( مهارت خواندن )2 نمره(
  در اين بخش، به دليل پيوستگي مهارت هاي زباني، مهارت خواندِن متن توليدي از سوي دانش آموزان
 ارزشيابي خواهد شد؛ يعني الزم است هر دانش آموز، توانايي خوانش صحيِح نوشتة خود را با رعايت

مهارت هاي خوانداري )تکيه، لحن، کنش هاي آوايي و ...( داشته باشد. 
 ب( ارزشیابي پایاني )20 نمره(

 بر پاية رويکرد اصلي اين برنامه که » آموزش مهارت هاي نوشتاري« است، همة عناصر سازه اي و محتوايي
 کتاب به دنبال پرورش »مهارت نوشتن« هستند؛ بنابراين تمام آموزه هاي درس، فّعاليت هاي نگارشي، تصوير نويسي

يا انشاي آزاد، بازنويسي حکايت و گسترش َمَثل، نهايتًا بايد به توليد يك متن مناسب بينجامد که کم و بيش 
همة نتايج آزمون فرايندي را در برگيرد؛ اين نتايج در هر نوبت و در قالب آزمون پاياني ارزشيابي مي شود.

در ارزشيابي 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، ارزشيابي مي شود.
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شيوه نامة ارزشيابی پايانی »آموزش مهارت های نوشتاری« پاية هفتم و هشتم

نمرهسنجه های ارزشيابیموضوع

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

2
2

1. خوش آغازی ب( محتوا
)جّذابّیت و گیرايیـ  نشان دادن نمايي کّلی از محتواي نوشته(

2. پرورش موضوع
احساس  بیان  ـ  و صمیمی  ساده  )بیان  نوشته  بيان  شيوة   

موضوع(  با  متناسب 
مختلف  جنبه های  به  )پرداختن  نوشته  منطقی  سير   

نوشته( انسجام  موضوع ـ 
 فكر 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

پ( هنجارهای 
نگارشی

 1. نشانه های نگارشی )نشانه گذاري به تناسب آموخته ها و نیازهاي
 متن(

 2. املی واژگان )نداشتن غلط اماليي(
3. پاكيزه نويسی )حاشیه گذاري و ُحسِن سلیقه(

1
1
1

نمرۀ نهایي: حاصل نمرة ارزشيابی پايانی يا ميانگين ارزشيابی فرايندی )مستمر( است.)20=2÷40=20+20(.
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