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» اُنس و الفت انسان با هنر و آثار هنرى شامل ادبیات، 
نّقاشی و ... برخاسته از حّس زيبايی شناسی اوست. هنر، 
آدمی را به شناخت سرچشمۀ زيبايی ها فرا می خواند و 

روح سركش او را به آرامش می رساند.«
امام خمینى
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 سخني با دبیـران ارجمـند 

نوشتن در جهان امروز، يكي از مهارت هاي بهتر زيستن است. از ديد ما، توانايي 
بیان مقصود در قالب نوشته، نیاز اولیۀ زندگي اجتماعي و مؤثّرترين راه ارتباطي در 

فضاي رسانه هاي نوپديد است. 
نوشتن، در پهنۀ يادگیري، بعد از آشنايي با الفبا و مهارت در خواندن، آغاز مي شود. 

به همین سبب، مهارت نوشتن را نتیجه و محصول خواندن مي دانیم.
هركتاب، درحقیقت، تجربه اى از نوشتن را به همراه دارد. خواندِن دقیِق كتاب های 
مناسب، مى تواند سرمشق درست انديشى و آسان نويسى باشد. كتاب خوانى، يكى از 
است.  زبان  و  ذهن  توانايى های  بر  افزودن  و  انديشه  رشد  برای  مناسب  شیوه های 
دست  خود  فكرى  نوباوة  آفرينش  به  نوشتن،  و  انديشیدن  خواندن،  با  نیز  نويسنده 
می يابد. به بیان ديگر، نوشتن، فرزنِد خواندن است. هرچه بیشتر بخوانیم، توانايی هاى 

ذهن ما بیشتر نیرو می گیرد وكاِر نوشتن براى ما آسان تر می شود. 
نیست؛  نوشته ها  متن  روخوانی  تنها  خواندن،  از  ما  خواست  اينكه،  ديگر  سخن 
هرچیزى كه ذهن را به درنگ وادارد و فكر را به كار اندازد؛ متن است و قابل خواندن و 
انديشیدن. به راستی، هر يک از رويدادها، متنی هستند كه ذهن ما را به خوانش و تفسیر، 
 فرامی خوانند. هر تصوير، يک متن است. هنگامی كه موضوع نگارش ما يک تصوير، 
نّقاشی يا يک صحنه از رويدادهاى اجتماعی باشد، مانند يک نوشته يا داستان، نخست 
بر همۀ اجزا، نقش ها و رنگ ها و پیكرة آن، خیره مي شويم، سپس دربارة نقش عناصر 

آن،گفت وگو  و تأّمل می كنیم و آنچه به ذهنمان می آيد، می نويسیم.
 در آموزش محتواي اين كتاب، تأكید بر بهره گیري از روش هاي فّعال و تقويت روحیۀ 



7

 مشاركت پذيري دانش آموزان است. گفت وگو، هم افزايي، بازانديشي، كتاب خواني، رايزني، 
بازسازي و بازپروري فكر، از بهترين شيوه ها براي رسيدن به ذهن چاالك و زايا است. 
 به كارگيري روش هايي چون: زايش و برخورد انديشه ها )روشن سازي طرز تلّقي(، بارش
فكري، نوآفريني)بديعه پردازي( و حّل مسئله، در آموزش مفاهيم اين كتاب، اثربخش 

و كارا خواهد بود. 
اّما مراحل  فّعاليتي فردي است؛  توليد متن،  و  نوشتن  بنياد  يادآور مي شويم كه 
پيش از نوشتن و پس از نوشتن، بهتر است جمعي و گروهي باشد. بنابراين، فرايند سه 

مرحله اي پيش رو داريم:
 الف( پيش از نوشتن           ب(  نوشتن         پ( پس از نوشتن

فكري  بارش  و  ذهن  زايش  هم انديشي،  براي  فرصت سازي  نخست،  مرحلة 
گروه هاي دانش آموزي است. گفت  و گو دربارة موضوع، تبادل اطاّلعات، طّراحي نقشة 
توليد نوشته است.  انجام مي گيرد. مرحلة دوم، زمان  اين مرحله  ذهني و... همه در 
هركس به سراغ دفتر و قلم خود مي رود و با توّجه به خوانده ها و اندوخته هاي پيشين و 
نقشة ذهني طّراحي شده، نوشتن را آغاز مي كند. مرحلة سوم، هنگام بازبيني و ويرايش 

است. اين كار هم مي تواند با مشاركت گروهي و با همفكري انجام گيرد. 
زمان  به  توّجه  با  است.  شده  سازماندهي  درس،  در هشت  كتاب  اين  محتواي 
اختصاص يافته، ميزان تقريبي ساعت آموزشي مؤثّر، حدود 24 جلسه در سال و هر جلسه، 
دو زنگ پنجاه دقيقه ای است؛ بنابراين، پيشنهاد مي شود فرايند ياددهي ـ يادگيري هر 
درس در سه جلسه )آموزش، تمرين و نگارش، بررسي و نقد براي تثبيت آموخته ها( 

طّراحي و تنظيم شود.
آنچه دربارة ارزشيابي از آموزه هاي» مهارت هاي نوشتاري« بايد يادآورشويم،  اين 
يعني براي كسب  رويكرد برنامه و محتواي اين كتاب ، » مهارتي« است؛   است كه 
سازماندهي  فكري،  بارش  و  زايش  آموزش،  فرايند  است،  ضروري  نوشتن،  مهارت 
ذهني، توليد، تمرين و تكرار طي شود. بدين سبب، اين درس، كاماًل ورزيدني و عملي 
حفظ كردني  و  شناختي  پرسش هاي  طرح  براي  جايي  آن،  از  ارزشيابي  در  و  است 
نيست. يكي از اصلي ترين داليل كم بودن حجم و تعداد درس ها همين است؛ كمتر 
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حرف بزنیم و بیشتر به نوشتن، فرصت بدهیم. در هر درس، سنجه ها و معیارهايي 
را برشمرده ايم كه الزم است در نوشته هاي دانش آموزان و ارزيابي از آنها مورد توّجه 

قرارگیرد. 
اين كتاب، تقويت اعتماد به نفس و خودباوري در مهارت نوشتن  هدف اصلي 
است. شناخت معنا و ظرفیت واژگان و كاربست درست آن در قالب مناسب نوشته، از 

گام هاي بنیادين در دستیابي به اين هدف، به شمار مي آيد. 
 در پي هر درس، همچون كتاب آموزش مهارت هاي نوشتاري پايۀ هفتم و هشتم،
 تمرين هاي نوشتني  با عنوان » فّعالیت هاي نگارشي«،  »درست نويسي«،  »تصويرنويسي«،

»حكايت نگاري« و »َمَثل نويسي«، سازماندهي شده است. 
آمده اند؛  هم  دنبال  به  آموزشي  و  علمي  نظمي  با  نگارشي«  »فّعالیت هاي   
شمارة يک با هدف تقويت توانايي بازشناسي)تشخیص(، شمارة دو با هدف پرورش 
آفرينشگري) تقويت توانايي نوشتن و تولید دانش آموزان( و شمارة سه با هدف تقويت 

داوري)توانايي بررسي، تحلیل و نقدنويسي(، طّراحي شده است.
 »درست نويسي« با هدف آموزش هنجارهاي نوشتن و آشنايي با كاربرد درست

واژگان در نوشتار معیار، در ساختار كتاب گنجانده  شده  است. 
 »تصويرنويسي«؛ يعني نوشتن دربارة اجزا و عناصر تصوير، الزمۀ خوب  نوشتن 
 در اين بخش، دّقت در نگاره ها، بررسي، خوانش و درك عناصر بصري است. در حقیقت،

 هر تصوير، بهانۀ بسیار مناسبي براي پويايي ذهن و سپس دست مايه اي براي نوشتن 
است. از هر تصوير، موضوع هاي فراواني را مي توان برگزيد و درباره اش نوشت. مهم 
از تصوير را موضوع نوشتن قرار مي دهیم. آنچه در اين كار  نیست كه كدام بخش 
ارزش دارد، چگونگي بیان و درك و تفسیر ما از تصوير و قدرت پرورش موضوع است. 
 »حكايت نگاري«، بخشي ديگر از فّعالیت هاست. در حكايت نگاري، تأكید بر 

بازنويسي به زبان ساده و ساده نويسي است. 
 »َمثَل نويسي«، تمريني براي  بازآفريني و گسترش  مثل است. در مثل  نويسي، 

دانش آموزان با افزدوِن شاخ و برگ به اصل مثل، نوشتۀ جديدي را خلق مي كنند.
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حكايت و مثل در بارورسازي ذهن و زبان و پرورش حافظه و تقويِت خوب 
از  برخي  در  نهفته  مايه هاي طنز  است.  مؤثّر  بسیار  نوشتن،  زيبا  و  سخن گفتن 
حكايت ها و مثل ها، طراوت ويژه اي به فضاي ذهِن اهِل زبان مي بخشد و نشاطي 
است.  اثرگذار  و  نقشمند  بسیار  نوآفريني،  و  در خاّلقیت  بدان مي افزايد كه  تازه 
مثل ها در افزايش تواِن سخنوري و قدرت نويسندگي، كارمايه و نیروي شگرفي 

دارند.
يكي از ويژگي هاي اين كتاب در بخش تدوين، گزينش و سازماندهي محتوا، 
آوردن نمونه هاي فراوان از نويسندگان ايران و ادبیات جهان است. اين كار، افزون 
بر آشنايي خوانندگان با نويسندگان و آثارشان، آنها را به طور عملي با شیوه هاي 
گوناگون نوشتن نیز آشنا مي سازد. اين نمونه هاي برگزيده از بي شمار آثار، گلچیني 
رنگارنگ از سرمشق مهارت نوشتن هستند. نمونه متن هايي كه بي نشان هستند، 

از قلم مؤلّفان اين كتاب، تراويده اند.
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 سخني با دانش آموزان عزيز

دنیاي امروز، دنیاي گوناگوني رسانه ها و هجوم گستردة پیام هاست. در هر دقیقه، 
 پیام هاي بي شماري دريافت و روانه مي كنیم. پیام ما در يک چشم به هم زدن، به دورترين

نقاط جهان مي رسد و منتشر مي شود. در چنین جهاني ما هم بايد درست بینديشیم و 
خود را به  ابزارهاي زيستن در آن، مجّهز كنیم.

يكي از ابزارهاي مؤثِّر زيستن در جهان امروز، مهارت»نوشتن« است. كساني كه 
حرفي براي گفتن دارند و مي توانند بنويسند، افكار خود را به راحتي با مردم جهان به 
اشتراك مي گذارند و سخنان خود را به گوش آنها مي رسانند. ديگر الزم نیست براي  
يافتن خواننده و  انتشار نوشته ها به دنبال ناشري بگرديم. پشت میز رايانه مي نشینیم و در 
 صفحۀ شخصي خود مي نويسیم  و خوانندگان از سراسر جهان،  نوشته هاي ما را  مي خوانند

و دربارة آن نظر مي دهند. 



11

دو سال است كه با كتاب  » مهارت هاي نوشتاري«، آموزش مي بینیم تا روش هاي 
تبادل در  و  شويم  آماده  امروز  جهان  در  مؤثّرتر  حضور  براي  بیاموزيم؛  را   نوشتن 

اّطالعات، سهمي داشته باشیم.
در پايۀ هفتم، » نقشۀ ذهني نوشتن« را فرا گرفتیم و با طبقه بندي موضوع، 
بند نويسي، طرح ريزي نوشته و ... به يک نظم ذهني دست يافتیم. در پايۀ هشتم، با 
بهره گیري از حواس، »راه هاي پرورش فكر« را آموختیم  و  از روش مقايسه كردن، 

جايگزين كردن و دگرگونه ديدن، براي بهتر نوشتن، سود برديم. 
ما مي آموزند. در كتاب  به  را  نوشتن  اين كتاب، روش هاي چگونه  درس هاي 
مي آموزيم  مي شويم؛  آشنا  نوشتن  در  واژه ها  كاربرد  با  نهم،  نوشتاري  مهارت هاي 
نوشتۀ خود را با چه زباني بنويسیم، با تغییر رنگ و فضا، به نوشتۀ خود تنّوع ببخشیم، 
برگزينیم.  نیكويي  نام  برايش  ببريم و  پايان  به  آغاز كنیم و  را  چگونه نوشتۀ خود 
همچنین با قالب هاي نوشتاري آشنا مي شويم؛ روش وسعت بخشیدن به نوشته را 

فرا مي گیريم و چگونگي ويرايش و پااليش نوشته را عماًل ياد مي گیريم.  
يادمان باشد، فقط با فراگرفتن اصول نوشتن، نويسنده نخواهیم شد. آنچه سبب 
 موّفقّیت در كار نوشتن خواهد شد، انگیزه و پشتكار ماست. با خواندن كتاب هاى خوب،

ثبت خاطرات روزانه، تشكیل گروه هاي نويسندگي و ... كاِر نوشتن را فراتر از  كتاب 
درسي، دنبال كنیم تا مزة دلچسب و گواراي نوشتن را بچشیم و نوشتن بخشي از 

برنامۀ زندگیمان شود.
دوستان عزيز، يكی از نیكوترين راه ها براي مهارت يافتن در خوب سخن گفتن 
و خوب نوشتن، گوش دادن به سخنراني هاي بزرگان و استادان و مطالعۀ كتاب هاي 
مناسب است. بنابراين، الزم است در برنامه هاي روزانه و هفتگي، بخشي از زمان را 

به اين دو كار مهم، اختصاص دهیم. 

 گروه زبان و ادبیات فارسي

 دفتر تألیف كتاب های درسى ابتدايى و متوسطه نظری



12

عالَم، سراسر جلوه هاي آفرينش خداي مهربان است. خداوند، نگارندة گیتي است. 

اين نگارگر زيبايي ها به چه خطّي مي نگارد؟ با چه زباني مي نويسد ؟ دفتر نوشته هاي 

نگارندة هستي بخش كجاست؟

از  زبان مشترك همۀ موجودات است. خِطّ خدا، پیش  نوشته هاي خداوند،  زبان 

آنكه خواندني باشد، ديدني، شنیدني، چشیدني، بويیدني و لمس كردني است. نامۀ نسیم، 

سفرنامۀ چشمه، انشاي جنگل، فیلم نامۀ ُگل، خبرنامۀ كالغ، معّماي انسان، همه و همه، 

نمونه هايي از نگارگري هاي الهي هستند.

خداوندا، به قلم ُصنع تو می نگريم، به يک عالمه نقش زيبا و لطیف كه بر بال پروانه 

كشیدى، می بالیم، به صدها هزار جنگل سرسبز كه در دفتِر دانه نگاشتی، به كوه هايی كه 

در چشم انداز دشت، جاي دادى، به درياهايی كه در ديوارة دّره ها پديد آوردى، می نازيم
 

 و تو را، اى نگارندة هستی بخش، می ستايیم.                                 

  

 شعر از داوود لطف اهلل

مي دهد تكان  را  ابرها  كسي، 
ريز، جان مي دهد دانۀ  به يک 

را  موج  پر  درياي  راِه  كسي، 
بـه يک روِد خسته، نشان مي دهد

بهار   لطیف  شروع  با  كسي، 
به شاخه، ُگلي نوجوان مي دهد

كسي، در دل باد و باران و برف 
مي دهد توان  كبوتر،  بال  بـه 

مهربان مادري  از  بهتر  كسي، 
مي دهد زبان  ُگنگي،  نوزاد  به 

كسي، بعِد باران بـه چشمان ما
مي دهد رنگین كمان  خوِب  پُِل 

كسي، صبح ها دست خورشید را  
مي دهد آسمان  اين  دستان  به 

بگو كیست جاري در اين بیت ها؟
كه يادش به ما روح و جان مي دهد
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مي زدند.  ورق  را  نوشتاري«  مهارت هاي  »آموزش  كتاب  دانش آموزان، 
چند دقيقه بعد، معلّم وارد كالس شد. ُمبصر، برپا داد و بّچه ها، به احترام معلّم 

برخاستند. 
معلّم، به دانش آموزان سالم كرد و پس از احوالپرسي گفت:» در سال هاي 
گذشته، با ساختار نوشته و راه هاي پرورش ذهن، آشنا شديم و مزة نوشتن را 
چشيديم. امسال، مباحث ديگري از نوشتن را خواهيم آموخت؛ اّما چون تمام 
آموزه ها، زنجيروار به هم پيوسته اند؛ الزم است مطالب سال هاي قبل را يك 

بار ديگر مرور كنيم«. 
اكنون به نمودار زير، توّجه كنيد و بخش هاي اصلي آن را به ياد بسپاريد. 

موضوع

مقّدمه) زمينه چيني(

تنه )بدنه(

نتيجه )جمع بندی(
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آنها  از  و  داد  قرار  گروه ها  اختيار  در  را  زير  متن  معلّم،  سپس 
خواست، بخش هاي اصلي آن را مشّخص كنند. 

درخت 

وقتي زمستان  به پايان مي رسد، ساقة سبز رنگ و صافي، سر از خاك بيرون مي آورد 
و در اثر گرماي خورشيد، جان مي گيرد و بزرگ تر مي شود. اين ساقة نحيف، در اصل يك 

درخت است؛ اّما هيچ كس، آن را درخت حساب نمي كند. 
درخت، اندك اندك رشد مي كند و شاخه، برگ مي دهد. از ساقه ها جوانه هايي بيرون 
 مي زنند؛ از جوانه ها شاخه هاي ديگري مي رويند؛ از شاخه ها، برگ هاي ديگري  و بدين ترتيب

پس از چند سال، آن ساقة سبز و صاف،  به درختي پر شاخ و برگ تبديل مي شود.
 شاخه هاي يك درخت، هميشه يك جور رشد نمي كنند. گاه رشد همة شاخه ها به صورت
گسترده و منّظم است و گاهي بسيار آزادند و نامنّظم. گاه شاخه ها روبه باال رشد مي كنند 
و شكلي مثل درخت سرو را مي سازند و گاهي  رو به پايين رشد مي كنند و  شكلي  مثل 
درخت بيد مجنون  درست مي شود. گاهي هم يكي از شاخه ها نسبت به شاخه هاي مشابه 

رشد بيشتري مي كند يا ممكن است شاخه ها در جهت هاي مختلفي رشد كنند. 
باد و طوفان، رعد و برق،  عوامل طبيعي، گاهي شكل درخت را دگرگون مي كنند. 
باران شديد و برف سنگين، موريانه ها و حشرات چوب خوار به مرور مي توانند شكل اصلي 

و اّولية درخت را تغيير دهند. 
پوست درختان نيز  با هم تفاوت دارد. پوست بعضي از درختان همچون چدن، صاف و 
يكپارچه است. پوست برخي ديگر، مانند يك روكش اضافه، ورقه ورقه مي شود. بعضي از 
درختان، پوستي بّراق دارند و بعضي مات. پوست تعدادي از درختان  نيز  برجستگي هايي 

نامنّظم دارند. 
 جالب است كه اين درختان عظيم الجّثه و گوناگون و شگفت آور از دل يك دانة كوچك

بيرون مي آيند.
       درخت ها، با تلخيص و اندكي تغيير 
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نظم  سبب  چهارچوب،  اين  »  رعايت  گفت:  دانش آموزان  به  معلّم  متن،  بررسي  از  پس 
ذهني و انسجام نوشتة شما مي شود. براي نظم بخشيدن به ذهن و نوشته، روش هاي ديگري 
را همچون، »طبقه بندي و كوچك تر كردن موضوع«، »  توّجه به ساختار بند )جملة موضوع 
و جمله هاي تكميل كننده(« و » استفاده از طرِح سؤال براي شكل بخشيدن به متن نوشته«، 

پيشنهاد كرديم.
 معلّم، نمودار ديگري را روي تخته، رسم كرد و گفت: »همچنين، راه ها و روش هايي را 

براي پرورش و پويا كردن ذهن، آموختيم؛ در نمودار زير، آنها را برمي شماريم:

نگاه كنيم و 
بنويسيم

افكار و 
گفتارمان را
 بنويسيم

راه هاي 
پرورش
دگرگونه ببينيم  ذهن

و گونه گون 
بنويسيم

گوش بدهيم 
و بنويسيم

ببوييم،
 بچشيم و 
لمس كنيم
 و بنويسيم

با سنجش و 
مقايسه آسان تر 

بنويسيم

با جانشين سازی 
راحت تر بنويسيم

اكنون، نمونه هاي زير را بخوانيد و بگوييد نويسنده براي پروراندن نوشتة خود، كدام يك 
از راه هاي پرورش فكر را  بيشتر به كار گرفته است.  



  يك(  نمی دانم حاج مرتضی بوی گند  به چی می گفت! من كه هرچه  بو  به  دماغم می خورد،
 بوی خوب و اشتهاآور بود؛ از آن بوهايی كه فقط توی عروسی ها بلند بود؛ بوی ميوه و بوی 

دود و بوی برنج آبكش كرده و بوی خاك... .
   پرتقال خونی

 دو( پيرمرد، نخستين بار ماهي را ديد كه از زيِر قايق گذشت. آن قدر دراز بود كه 
باورش نشد.

گفت: »نه، به اين بزرگي نمي شه!«.
اّما به همان بزرگي بود و در سي متري قايق روي آب آمد و پيرمرد ُدمش را ديد كه از 
آب بيرون زد. از تيغة يك داس بلندتر بود و روي آب نيلِي تيره به رنگ بنفش، بسيار روشن 
 بود. تيغه در آب فرو رفت و چون ماهي، درست زير سطح آب شنا مي كرد، پيرمرد، جثة عظيم

و نوارهاي ارغواني پشتش را ديد... .
    پيرمرد و دريا
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 سه(  ناگهان از ميان تاريكی صدايی آمد، صدايی مثل خرچ خروچ. 
تريستان پرسيد: » صدای چی بود؟« 

منتظر ماندند تا ببينند آيا باز هم آن صدا را می شنوند. همه جا ساكت بود. تريستان اّول 
نفسش را حبس كرد ولی بعد آن را با صدايی بلند، آزاد كرد.

 باز هم همان صدا به گوششان خورد، اّما اين بار بلندتر از دفعة پيش. صدای خرچ خروچ .
 تريستان گفت: »شايد يك هيوالی آدم خوار دارد، خرچ خروچ، استخوان آدم ها را می خورد. 
بّل زمزمه كنان گفت: می دانی، خود صدا ترسناك نيست، اينكه نمی دانی صدای چه موجودی 

است ترسناك است... .
   وقتی زمان ايستاد



 چهار( برای بيشتر مرغان دريايی، آنچه اهّميت دارد، به چنگ آوردن طعمه است، 
نه پرواز. حال آنكه برای جاناتان، مهم پرواز بود نه به چنگ آوردن طعمه. جاناتان بيش از 

هرچيزی، عاشق پرواز كردن بود... .
   جاناتان، مرغ دريايی

 پنج( كی كرگدن ارزان می خواهد؟ من يكی دارم كه حراجش كرده ام. او تپل و بامزه 
و بغل كردنی است و خيلی از كارهای خانه را هم برايت انجام می دهد؛ مثلً می توانی از آن 
به جای چوب لباسی استفاده كنی. ورقه های امتحانی بدت را قبل از اينكه مامان و بابا ببينند، 

می بلعد. برای گرفتن پول توجيبی اضافی از پدرت، خيلی به درد می خورد... .

   داستان هاي شل سيلور استاين، با تلخيص و تصّرف
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 هفت( يكي بود يكی نبود. اگر هم بود، كسی نبود. يك نفر بود كه چندين و چندسال 
پيش به دنيا اومده بود و مامان و باباش اسمشو گذاشته بودن »ميرزا«. بّچه كه بود توی خونه 
صداش می كردن »رامين«.  مدرسه كه رفت، باباش ديد كه اين نورچشمی خيلی تنبله، اسمشو 
گذاشت »شازده«. درسش كه تموم شد، چون كار گيرش نيومد، ناچار اسمشو گذاشت » مهندس«.
الغرض، شازده رامين مهندس، بزرگ شد و صاحب دو تا پسر كاكل زری شد. اّولی در ماه 
مرداد به دنيا اومد، اسمشو گذاشتن» بهمن« دومی در ماه شعبان به دنيا اومد، اسمشو گذاشتن 

» رجب«. بهمن به مادرش رفته بود و رجب به پدرش... . 
  يك قصة قديمی

 شش( من يك موش هستم. امروز  وقتی روی تخت كوچك آزمايشگاه به هوش آمدم، 
 اّولين تصوير مبهمی كه ديدم، چهرة خندان پروفسور پير بود كه ظاهراً  از آخرين عمل جّراحی روی
 مغز من رضايت داشت. اين را موقعی فهميدم، كه چند دقيقه بعد مرا به محل هميشگی ام بردند 
 و من چون به شّدت  احساس گرسنگی می كردم، تلو تلوخوران به سمت ظرف غذا رفتم كه ناگهان همه

كف زدند و پروفسور را بوسيدند و به او تبريك گفتند.
 پروفسور، نگاهِ دوباره ای به محل جّراحی روی سرم كرد؛ دستی محبت آميز به گوش هايم كشيد
و از اتاق بيرون رفت. بقيه هم دنبالش راه افتادند.  فقط يك عّكاس جوان چند لحظه كنارم ماند 

و بعد از گرفتن چند عكس از حالت های مختلف من، رفت.
خيلی خسته ام، ای كاش اين آخرين جّراحی باشد.

  دفتر خاطرات حيوانات
 

دانش آموزان، متن ها را خواندند و تشخيص دادند كه در هر نوشته، نويسنده، از چه روشي 
براي خلق و پرورش نوشتة خود بهره برده  است.

معلّم، پس از  گفت و گوي گروه ها، دانش آموزان را تحسين كرد و گفت: »خيلي خوشحالم 
كه آموزه هاي پيشين را به خوبي فرا گرفته ايد و كاربرد آنها را مي شناسيد. اكنون سفر نوشتن 
را ادامه مي دهيم و در پاية نهم، اصول چگونه نوشتن و توليد متن را مي آموزيم. بكوشيم، براي 

همديگر، همسفران خوبي باشيم«.



كلغ ها را چگونه مي بيني؟ صدايشان را چگونه مي شنوي؟ كلغ زيباتر است 
يا بلبل؟ آواز كدامشان دلنشين تر است؟

فكر  داشت.  گله  كائنات  از  را.  بودنش  و  نداشت  دوست  را  خودش  كلغ   ...
او غمگينانه گفت: »كاش خداوند  نازيبايي سهم اوست.  مي كرد، در دايرة قسمت، 

مي زدود!«. از هستي  را  لكة سياه  اين 
خدا گفت: »سياه كوچكم، صدايت ترنّمي است كه هر گوشي  زيبايي آن را 
درك نمي كند. فرشته ها با صداي تو به وجد مي آيند،  بخوان،  فرشته ها منتظرند«.
 كلغ، هيچ نگفت. نيم نگاهي به آسمان انداخت. در صفحة آبي آسمان، ابرهاي سياه،
 ابرهاي سفيد، دوشادوش هم در حركت بودند. خورشيد هم بود؛ با لباسي خوش رنگ؛ 

گاهي روي صفحة آبي، گاهي پشت لكة سياهي.
با آن مي نويسند زيبايي ات را را   خدا گفت:» سياه، چونان مرّكب كه زيبايي 

دريغ  آسمان  از  را  دارد. خودت  كم  من چيزي  نباشي، جهان  تو  اگر  زيرا  بنويس؛ 
نكن«. 

    كلغ، خواند. اين بار اّما عاشقانه ترين آواز را. با آوازش جهان زيبا شد. آسمان 
لبخند زد  و  ابرهاي سياه و سفيد از شوق گريستند. 

 هر قاصدكي يك پيامبر است، با تلخيص و تغيير

  ساختمان نوشتة زير را مشّخص كنيد و بگوييد نويسنده از كدام 
شيوه هاي پرورش ذهن،  بهره گرفته است؟ 

20

  سياه كوچك
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 يكي از موضوع هاي زير را انتخاب كنيد و پس از طّراحي نقشة ذهني، به كمك 
يكي از راه هاي پرورش فكر، متني دربارة آن بنويسيد. 

  فيل و فنجان  شانس     اذان       آدم فضايي       گذِر رودخانه    

موضوع:



  يكی از نوشته های عضو گروه خود را انتخاب و آن را بر پاية    معيارهاي زير، بررسي 
و نقد  كنيد.

نتيجة بررسي و داوري 

  سنجه هاي ارزيابي :

 داشتن پيش نويس
 داشتن پاك نويس ) رعايت عالئم نگارشي، امالي صحيح واژگان، درست نويسي ،

 خّط ِ  خوش(
 رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته )مقّدمه، بدنه و نتيجه (

 بهره گيري درست از شيوه هاي پرورش فكر
 شيوة خواندن
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به جمله هاي زير توّجه كنيد:
 امواج سرگردان دريا، حشرات كنار ساحل را  بلعيدند.

 حشرات كنار ساحل، توّسط امواج سرگردان دريا، بلعيده شدند.
جملة اّول درست است. به كارگيري واژة » توسط«  در جمله هايي كه» نهاد« آنها 
مشّخص است، روا  نيست. به همين سبب، شيوة نوشتاري جملة دوم را نمي پسنديم؛ 
استفاده از واژة »توسط« در چنين بافت هايي، از راه ترجمه وارد زبان فارسي شده 

است؛ در نوشتار معيار بهتر است از اين لغزش ها پرهيز كنيم.  

 جمله های زير را ويرايش كنيد:

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

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

 اين متن هاي زيبا، توّسط دانش آموزان نوشته شده است.

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



 درون يك فضاپيما را كه روي كرة ماه توّقف كرده، تصّور كنيد 
و تصوير ذهني خود را بنويسيد.
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معلّم، نقشة يك ساختمان را روي تختة كالس، جاي داد و به دانش آموزان گفت: 
»مطمئنم كه شما ارتباط بين نقشة ساختمان و طرح نوشته را مي دانيد. اكنون مي خواهيم 
زير،  پرسش هاي  به  و  كنيد  دّقت  خوب  پس  كنيم.  آغاز  را  درس  دو،  اين  مقايسة  با 

بينديشيد«.
 آيا مهندس ساختمان، اين نقشه را بدون فكر و تأّمل، طّراحي كرده است؟

 به نظر شما، چه عواملي به ذهن مهندس، كمك كرده تا نقشة ذهني او شكل 
بگيرد؟

 پس از طّراحي نقشه و نهايي شدن آن، براي بنا كردن ساختمان، چه مواد و مصالحي
 نياز داريم؟

 دانش آموزان در سكوتي همراه با تفّكر، به پرسش ها  مي انديشيدند. اندكي بعد، معلّم،
نقشة ساختمان را از روي تختة كالس برداشت و گفت: »پس از طّراحِي نقشة ساختمان 
به مواد و مصالح )آجر، گچ، سيمان، شن و ...( نياز داريم. بعد از طّراحي نقشة نوشتن هم به 
 »كلمات« نياز داريم تا با كنار هم چيدن آنها، نوشته اي توليد كنيم. اين دقيقًا  همان چيزي

  است كه  امروز بايد دربارة آن گفت  و  گو
كنيم«.

تختة  روي  را  نموداري  معلّم،  سپس   
كالس طّراحي كرد و از دانش آموزان خواست، 
به ارتباط هر بخش از نمودار، با بخش هاي 

ديگر، توّجه كنند.
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معلّم به نمودار اشاره كرد و گفت:» همان طور  كه مي بينيد، يك متن از تركيب چند بند 
تشكيل مي شود. بند از تركيب چند جمله ساخته مي شود. براي ساختن جمله به گروه و كلمه 
نياز داريم. بنابراين مواد و مصالح نوشته، واژه يا كلمه است. اگر بخواهيم، ساختمان نوشته 
را بنا كنيم، بايد واژگان را خوب بشناسيم و درست به كار بگيريم. هرچقدر انتخاب واژه ها، 

سنجيده تر و زيباتر باشد، نوشتة ما به همان اندازه، پسنديده تر خواهد بود.

 خانوادة سال
 خانوادة سال، خانواده اي ساده و صميمي اند؛ اين خانواده چهار فرزند پركار و هنرمند

دارد: بهار، تابستان، پاييز و زمستان. 
»پاييز«، سومين فرزند زردپوش و بازيگوش خانوادة سال است. او برخالف برادران 
و خواهرانش؛ بهار، تابستان و زمستان كه به آرامي از راه مي رسند،  با هياهو مي آيد  و  

كار خود را آغاز مي كند. 
شغل اصلي  پاييز، آرايشگري است؛ بعد از رفتن تابستان، وقتي  سر و روي درختان 
به هم مي ريزد و گيسوانشان بلند مي شود، پاييز از راه مي رسد، قيچي خود را بر مي دارد؛ 
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چنگ در موي درختان مي زند و سِر افشان و شلختة آنها را  مفت و مجاني مي تراشد. در 
سلماني  پاييز،  هيچ درختي در نوبت نمي ماند. پاييز، زلف دراز  همة  درختان را نخست 

رنگ مي كند و سپس هم زمان  كوتاه  مي كند. 
و  مي كند  برپا  را  جاجيم  دار  مي رسد،  راه  از  تا  است.  بلد  هم  بافي  جاجيم  پاييز، 
پهن  زمين  روي  و  مي بافد  رنگارنگي  جاجيم  برگ،  پود  و  تار  با  مي شود.  كار  دست به 

مي كند.  كار  روز  و  شب  پاييز،   بافي  جاجيم  كارخانة  مي كند. 
هنر ديگِر پاييز، نّقاشي است. در طّراحي پيكرة درختان، مهارت خاّصي دارد. هرگاه  
در قاب چشم هايتان، عكس دسته اي كالغ، روي يك درخت بي برگ ديديد، بدانيد كار، 

كار پاييز است. پاييز  استاِد رنگ آميزي روي برگ هاست.
خانوادة  سال بايد به داشتن چنين فرزند ماهر، تَردست و هنرمندي ببالد.      

    

در  متن »خانوادة سال« :

 از واژگان مترادف، استفاده شده؛ اين شيوه، نوشته را متنّوع تر كرده است.

 مثل: )سلماني، آرايشگاه(، )گيسو، مو، زلف(، )تراشيدن، كوتاه كردن(، )مفت، مجاني(،
)نّقاشي، طّراحي، عكس، رنگ آميزي(، )ماهر، تَردست، هنرمند( .

 با آوردن كلمه هاي متضاد، معناي برخي جمله ها، دقيق تر و روشن تر شده است.

مانند: ) به آرامي# با هياهو(، )دراز # كوتاه(.

 با ايجاد شبكة معنايي، بر پيوستگي و انسجام نوشته، افزوده شده  است.

ــف، گيســو،  ــرادران، خواهــران(، ) آرايشــگري، مــو، زل ــواده، ب ــد، خان همچــون: )فرزن
 قيچــي، ســلماني، تراشــيدن(، )جاجيــم، بافتــن، دار، تــار، پــود، رنگارنــگ، پهــن كــردن(،

) هنر، نّقاشي، طّراحي، مهارت، قاب، عكس(. 

 با گسترش دادن واژه هاي رايج  و همه فهم ،تركيب هاي تازه اي، ساخته شده  است.

 نظير: )خانوادة سال(،) پاييز آرايشگر (، ) زلف دراز درختان(، )كارخانة جاجيم بافي پاييز(،
) استاد رنگ آميزي(، ) سِر افشان و شلخته( و ...
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  كوتاهي جمله ها و تنّوع  فعل ها، سبب جّذابيت جمله ها و متن شده است.

همانند: پاييز از راه مي رسد، قيچي سلماني خود را برمي دارد؛ چنگ در موي درختان 
مي زند و سر افشان و شلختة آنها را مفت و مجاني مي تراشد. در سلماني پاييز، هيچ درختي 
در نوبت نمي ماند. پاييز، زلف دراز همة درختان را نخست رنگ مي كند و سپس هم زمان 

كوتاه مي كند. 

از بررسي متن »خانوادة سال«، به دانش آموزان گفت: »  اين نوشته به خاطر  معلّم، پس 
سادگي متن، جمله هاي كوتاه، واژه ها و موضوع آشنا، نمونة خوبي براي آموزش كاربرد واژگان 
 است. ما هم مي توانيم با بهره گيري از اين شيوه ها، واژه ها را كنار هم بچينيم و با تمرين 

بيشتر، نوشته هايي متنّوع، استوار و زيبا و حّتي بهتر از »خانوادة سال«، بيافرينيم«.

 اكنون شيوه هاي كاربرد واژگان را به طور خالصه، بازگو مي كنيم :

1. به كارگيري واژه هاي مترادف

2. بهره گيري از واژه هاي متضاد

3. استفاده از ظرفيت شبكة معنايي

4. گسترش واژه

5. تنّوع در كاربرد فعل ها
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 متن زير را بخوانيد و شيوه هاي كاربرد واژگان را در آن 
دهيد. نشان 

 برادران، اي برادران، قربانتان بشوم! اين اّول سال و آغاز بهار، همة كساني 
كه با هم قهر بودند، آشتي كردند. شما كه تا همين ديروز و پريروز با هم چلو پلو 
و  مي رفتيد  هم  صدقة  قربان  و  مي كرديد  فوت  را  همديگر  ديشلمة  و  مي خورديد 
غيره، حاال مثل كارد و پنير شده ايد كه چي؟ به قول ُقدما : از جاي برخيزيد! غبار 
كدورت ها را به آب رفاقت شسته، بلكه در محضر ما، يكديگر را تا حدودي ماچ 
نموده، قال قضيه را بكنيد. هر چه زودتر بهتر؛ زيرا كار داريم، مي خواهيم برويم به 
كارمان برسيم. اصالً بگو ببينم كار شما از كجا بيخ پيدا كرد؟ چه جوري رابطه تان 
شكر آب شد؟ ارتباط تنگاتنگ شما در اثر چه مسئله اي از هم گسيخت؟ چي شد 

همچين شد؟... كه 

  به همين زودي، با تلخيص و اندكي تغيير

نمونه هانوِع كاربرد

واژه هاي مترادف

واژه هاي متضاد

ظرفيت شبكة معنايي

گسترش واژه

تنّوع فعل ها
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  به دلخواه، موضوعي را برگزينيد و به هنگام نگارش از همة گونه هاي كاربرد واژگاني
)مترادف، متضاد، شبكة معنايي، گسترش واژه و تنّوع افعال(، بهره بگيريد.

موضوع:



  داشتن پيش نويس
 داشتن پاك نويس )رعايت عالئم نگارشي، امالي صحيح واژگان، درست نويسي،خطِّ خوش(

 بهره گيري از همة انواع كاربرد واژگاني )واژگان مترادف، متضاد، شبكة معنايي، گسترش 
واژه و تنّوع افعال(

 رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته )مقدمه، بدنه و نتيجه (
 بهره گيري مناسب از شيوه هاي پرورش فكر

 شيوة خواندن

نتيجة بررسي و داوري

 يكی از نوشته های عضو گروه خود را انتخاب و آن را بر پاية معيارهاي زير، بررسي 
و نقد  كنيد.

 سنجه هاي ارزيابي :
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  سهراب با رستم رويارو شد و او را بر زمين زد.
  سهراب با رستم رويارو و او را بر زمين زد.

    جملة نخست، درست است؛ اّما جملة دوم به سبب حذِف »شد«، از بخش اّول، 
نادرست است. در اين مثال، فعل جملة اّول »شد« و فعل جملة دوم » زد « است. دو 

فعل متفاوت نمي توانند جانشين هم شوند.
 هنگامي حذف فعل، صحيح است كه  عينًا تكرار شده باشد و براي پرهيز از تكرار

 آن، يك فعل ) معمواًل اّولي( را حذف مي كنيم و دومي را نگه مي داريم. 

 جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

  آرمان، به دريچة سحر آميز نگاه و وارد آن شد. 

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

  شغاِل شكمو، داخل باغ  و از انگورهاي آن خورد.

............................................................................................................................................................
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 حكايت زير را بخوانيد و به زبان ساده، 
بازنويسي كنيد. 

بازنويسي :

حكايت:

�به  ن  را  د و �آ د�ي زي را د�ز �يراه� �پ دي  د�ز

د.  �زرو�ش �ب �برد  و  �ب ار  ا�ز �ب �به  سر�ش داد �كه  �پ

ن را  ار �برد؛ اّما �آ ا�ز �يراهن را �به �ب سر �پ �پ

د. د�ز د�ي ا�ز او د�ز

د: رس�ي در�ش �پ ، �پ �ت ه �بر�گ�ش ا�ز  و�ت�تي �به �ز

زرو�ز�تي؟«. م�تي � �ي ه �ت �يراهن را �به �پ » �پ

ده  ما �زر�ي م�تي  �كه �ش �ي :» �به همان �ت سر �گ�ز�ت �پ

د!«. �بود�ي

ا  ر�ا�ٔه دل�گ�ش
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يادگيري درس هاي جديد، شور و حال تازه اي به كالس داده بود. دانش آموزان كه در 
درس قبل، با نقش و كاربرد واژه ها در نوشته، آشنا شدند، اكنون منتظر بودند تا درس هاي 

تازه اي بياموزند و در نوشتن به كار بگيرند. 
 معلّم اين بار، صندلي خود را وسط كالس مستقر كرد و همين كه مقابل كالس نشست، 
گفت: »  دو متن برايتان مي خوانم. موضوع هر دو متن، مشترك است؛ اّما نوِع زباني كه در 
آنها به كار گرفته شده، كاماًل متفاوت است. خوب گوش دهيد و تفاوت هاي اين دو نوشته 

را يادداشت كنيد« : 
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 يك( كتاب براي خواندن است. خواندن  گاهي براي  انديشيدن است، گاهي  براي  فهميدن،
گاهي براي آگاهي  و گاهي براي  لّذت بردن. 

وقتي كتاب را باز مي كنيم، مستقيم سراغ واژه ها مي رويم و آنها را مي خوانيم و به معنايشان 
فكر مي كنيم. واژه ها جمله ها را مي سازند و جمله ها معنا را.  انديشة  كتاب، در جمله ها نهفته است. 
بعضي از كتاب ها هم  هيچ  واژه اي  ندارند. به جاي  واژه، بايد تصويرهايش را بخوانيم. گاهي يك  

واژه، معنايي برابر با چندين  تصوير دارد و گاهي يك تصوير چندين كلمه را به ذهن مي آورد.
هميشه و در هر كجا مي توانيم كتاب بخوانيم. نشسته در كتابخانه،  موقِع راه رفتن  در بوستان  
يا  حياط مدرسه، وقت استراحت  در خانه، داخل رختخواب موقع خواب، سِر صف  نانوايي تا 
زماني كه نوبتمان  برسد. صبح ها و عصرها در اتوبوس يا قطار و مترو، حّتي در بستر بيماري هم، 

كتاب خواندن كار لّذت بخشي  است. 
كتاب، گاهي براي انسان، نقش يك سفينه را بازي مي كند. با كتاب مي توانيم  پرواز  كنيم 
و به سياره هاي ديگر سر بزنيم. البّته،  هنگام سفر با كتاب، بدن ما همين  جا، روي زمين مي ماند. 

مسافر واقعي  سفينه، ذهن  ماست. 
يك راه   براي كمك به رونق كتاب خواني اين است كه، هرگاه كتاب خوبي خوانديم، فوراً 
آن را به ديگري بدهيم و از او بخواهيم كه بعد از خواندن، آن را به شخص ديگري بدهد و همين طور 
او هم به ديگري، اين طوري، به جاي زنداني كردن كتاب در قفسه ها، كتاب را  به  پرواز در مي آوريم 

و اين كار درستي است، زيرا كتاب براي پروازكردن و پرواز دادن است.
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دانش آموزان، پس از شنيدن نوشته ها، نظراتشان را اين گونه بيان كردند:
  در نوشتة اّول، كتاب، همان كتاب است؛ اّما در نوشتة دوم، كتاب يك موجود جاندار است 

كه مي تواند حرف بزند، داراي احساس و عاطفه است و ....
 نوشتة اّول، خالي از آرايه هاي ادبي است، اّما در نوشتة دوم، آراية ادبي به كار رفته است.

  نوشتة اّول، به ما اطاّلعات مي دهد؛ اّما نوشتة دوم عالوه بر دادن اطاّلعات، احساسات  
ما را برمی انگيزد.

  دو(  بر خالف آدم ها، بين  اسم اكثر كتاب ها و فكر و شخصّيت  آنها،  ارتباطي  وجود دارد. 
 مثالً » روان شناسي رنگ ها« فقط در بارة رنگ ها و ارتباط آنها با  روحيات  انسان، بحث مي كند

 و با رياضيات كاري ندارد و اداي استادهاي رياضي را هم در نمي آورد.
 نبايد گول قد و قيافة  كتاب ها را بخوريم. كتاب هاي  كوچكي هستند كه فكرهاي بزرگي
  توي سرشان است و كتاب هاي  تنومندي هم هستند كه فكرهاي  كوتوله اي دارند. به هر حال، بايد با 
 كتاب ها، كوچك يا بزرگ همنشين شد و حرف آنها را شنيد. آن وقت دربارة فكر و شخصّيت آنها 

قضاوت كرد. بيشتر كتاب ها راست مي گويند؛ ولي بعضي از كتاب ها هم راست نمي گويند.  
 براي دوست شدن با كتاب، نياز  به آداب و ترتيب خاّصي نيست؛ تا  نيم  نگاهي به كتاب
 مي اندازيم، كتاب، فوراً  لبخند مي زند و  دوستي اتّفاق مي افتد.  هر جا كه ما  بخواهيم، كتاب با ما
 همراه  مي شود. در خانه  كنار ماست. با ما راه  مي افتد و به مدرسه مي آيد. هرگاه  بخواهيم به سفر برويم،
 كتاب، بي آنكه صندلي كسي را اشغال كند، همسفر ما مي شود. گاهي هم اين كتاب است كه ما را 
 دنبال خودش مي كشد و به هرجا كه بخواهد مي برد. اگر بخواهيم خوابمان ببرد، كتاب، براي خواب 
 كردن ما، مثل يك مادر مهربان است. اگر بخواهيم بيدار شويم، كتاب، مانند ساعت، زنگ بيدار باش

مي زند.
 در شهر كتاب ها، همه جور كتاب پيدا مي شود: كتاب اخمو، كتاب شاد، كتاب ساكت،كتاب
  پرحرف، كتاب خوش فكر، كتاب سبك سر، كتاب پير، كتاب جوان، بّچه كتاب  و كتاب بّچه،

 كتاب هاي شاغل، كتاب هاي بيكار، كتاب هاي چند شغله و ... .
 كتاب ها، از اينكه آدم هاي بيشتري به حرف هايشان گوش كنند، خوشحال مي شوند.آنها موجوداتي
 كامالً اجتماعي اند و از قفس نشيني و گوشه گيري بدشان مي آيد. پس اگر بخواهيم كتاب ها را شاد كنيم،
 بايد آنها را به دوستان ديگرمان معّرفي كنيم و از آنها هم بخواهيم  او را به دوستان خود معرفي كنند؛

با اين شيوه، حلقة دوستي انسان ها و كتاب ها،گسترش مي يابد.



معلّم، بعد از شنيدن سخنان دانش آموزان، آنان را تشويق كرد و گفت:» به درستي تفاوت هاي 
اساسي دو نوشته را برشمرديد«. 

 نوشتة اّول، »عادي« و نوشتة دوم » ادبي« است. زبان اين دو نوع نوشته با هم تفاوت هايي
دارند:

1. واژه ها در معناي خود به كار مي روند.
2. خيال انگيز نيست و از آرايه ها و زيبايي هاي  

بهره نمي گيرد. ادبي، 
3. با هدف آگاهي دادن نوشته مي شود.

4.  دور از اغراق و به واقعيت، نزديک است.

 1. واژه ها در معنايي  غير از  معناي اصلي خود به كار
 مي روند. 

 2. خيال انگيز است و از آرايه ها و زيبايي هاي  ادبي
بهره مي گيرد.

عواطف و  احساسات  دادن،  آگاهي  بر   3. عالوه 
خواننده را نيز بر مي انگيزد.

 4. همراه با  اغراق است و از مرز واقعيت، فراتر مي رود.    

نوشتة ادبي نوشتة عادي

هرگاه  دانش آموزان گفت:  به  ادبي، خطاب  زبان  با  عادي  زبان  مقايسة  از  معلّم، پس 
بخواهيم دربارة موضوعي بنويسيم، بهتر است پيش از نوشتن، نوِع زبان نوشته را بر گزينيم. 

نوِع زبان

 ادبیعادی

شما هم به تناسب موضوع، مي توانيد، از هر دو نوع زبان استفاده  كنيد و نوشتن به زبان 
عادي و ادبي را تجربه  نماييد. 
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زبان  به  را  آنها  و  مي كني  فكر  دربارةشان  را كه  مطالبي  مي دانستي  آيا  يك( 
كنند؟ را عوض  زندگي ات  همه چيز  كلّي  به  كه  دارند  را  قدرت  اين  مي آوري، 

وقتي حرفي را مدام تكرار كني، يواش يواش باور مي كني كه حقيقت دارد و 
باورهاي تو دليل همة كارهايي است كه انجام مي دهي. به اين جور فكرها و حرف ها 
» عبارت هاي تأكيدي« مي گويند. براي آنكه افكار ناگوار و  منفي، جاي خود را به  
عبارت هاي تأكيدي مثبت بدهند،  بايد فكرهاي  سياه را به افكار سبز، تبديل كني: 

  هيچ كس مرا دوست ندارد    من خودم را دوست دارم و ديگران هم مرا 
دوست دارند.

   از موهايم خوشم نمي آيد. كاش مثل او بودم    من خودم را همين شكلي كه
هستم، دوست دارم.

  اگر اين كار را انجام دهم، از دستم ناراحت مي شود  اين كار را انجام 
مي دهم چون برايم اهميت دارد.

   اين  مطالب  به من مربوط نيست    من عاشق يادگرفتن مطالب تازه هستم.

    اگر اين چيزها را داشتم، خوب بود    به خاطر چيزهايي كه دارم، سپاسگزارم.

  من هماني هستم كه فكر مي كنم.

نوِع زبان : ...........................................................

 نوِع زبان  نوشته هاي زير را مشّخص كنيد.
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آمد.  دنيا  به  كه  نمي زد  پر  پرنده  زمين،  توي  بود.  آدم  واقعًا يك  او  دو( 
اين ور را گشت، آن ور را گشت؛ اّما از هيچ كس خبري نبود. يك گوشه نشست 

و براي غّصه هاي خودش، قّصه تعريف كرد:
يكي بود، يكي نبود. غير از خداي مهربون، كسي نبود. يه آدمي، تك و تنها، 

توي برهوت زمين، زندگي مي كرد...
 كوه ها قّصة آدم را گوش دادند، درخت ها  گوش دادند، دريا گوش داد؛ اّما  
فقط خدا دلش براي آدم  سوخت. اين شد كه حّوا را آفريد و آدم را از تنهايي 
 درآورد. آدم و حّوا با هم ازدواج كردند و بّچه دار شدند و اين طوري شد كه زمين،

آرام آرام، شلوغ شد .

نوِع زبان : ...........................................................

افراد  ديگر  با  اغلب  گروه،  ميان  در  فرد  هر  اولويت هاي  و  باورها  سه( 
با هم دارند؛  گروه، تفاوت دارد. حّتي افرادي كه فاميل اند و خويشي نزديك 
مثل برادرها، خواهرها و ... ممكن است، باورهاي متفاوتي داشته باشند. هر كس  
ممكن است با روش صحبت كردن، نگاه كردن، كاركردن و ... ديگران موافق 
نباشد؛ ولي حِقّ برخورد خشونت آميز با آنها را ندارد. ديگران هم مثل ما حق 
دارند، بدون اينكه  صدمه اي به جان و مالشان وارد شود، نظر خودشان را بيان 

كنند.
  ارزش ها  

نوِع زبان : ...........................................................
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 موضوعي را به دلخواه انتخاب كنيد؛ يك بار به زبان »عادي« و بار ديگر به زبان 
بنويسيد.  آن  دربارة  »  ادبي« 

نوشتۀ عادی

نوشتۀ ادبی



  داشتن پيش نويس
 داشتن پاك نويس. ) رعايت عالئم نگارشي، امالي صحيح واژگان، درست نويسي،خطّ خوش(

 به كارگيري مناسب زبان » عادي « يا »  ادبي« 
 رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته )مقّدمه، بدنه و نتيجه (

 بهره گيري مناسب از شيوه هاي پرورش فكر
 شيوة خواندن

 سنجه هاي ارزيابي:

 به نوشتة دوستانتان با دّقت گوش دهيد و آن را بر اساس معيارهاي زير، ارزيابي كنيد. 
نتيجة ارزيابي خود را بنويسيد.

نتیجۀ بررسی و داوری
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  من با نوشته هاي نويسندگان ايراني آشنا هستم .                              
  من با نوشته هاي نويسندگان ايراني آشنائيت دارم.                                               

 جملة نخست، درست است. كلمة »  آشنا« واژه اي فارسي است و نبايد با نشانة
»يت« همراه شود. نشانة  »يت«، ويژة كلماتي است كه ريشة عربي دارند. بنابراين، 
 به كارگيري »يت« در كلمات: منّيت، دوئّيت و... كه فارسي  هستند نادرست و در

 كلمات: انسانّيت، اكثرّيت، اقلّيت، محبوبّيت و … كه ريشة عربي دارند، درست است. 

  جمله هاي زير را ويرايش كنيد:
 خوبّيت دارد، كتاب مفيد را بعد از خواندن، به ديگران هديه كنيم.

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

 ايرانيت براي تك تك ما، ماية غرور و افتخار است.

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



 مثل زير را به زبان ساده، باز آفريني كنيد. 

دم مي رسد« دم �به �آ  ضرب المثل: » �كوه �به �كوه  �نمي رسد، �آ

باز آفرینی َمثَل
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 معلّم، نمودار »شب و روز « را روي تختة كالس، جاي داد و گفت: » همان گونه
كه مي بينيد، رنگ شب با رنگ روز، متفاوت است. شب، تيره و روز روشن است«. 

روزشب

شب و روز

 

حال و هواي من و شما هم اين گونه است؛ گاهي شاد و روشنيم و گاهي 
غمگين و تيره ايم. در اين دو حالت، شيوة سخن گفتن و حّتي واژگاني كه به كار 
مي بريم، متفاوت هستند. نوشته ها هم، رنگ ها و فضاهاي متفاوتي دارند. دوگونه 

از فضاهاي اصلي و رايج نوشتن، عبارتند از:
 فضاي » غير طنز«.        فضاي » طنز«.

هر كدام از اين فضاها، موضوعات اساسي را با حّس و حالي متفاوت بيان 
مي كنند. 

46



اكنون نوشته هاي زير را می خوانيم و فضاي آنها را با يکديگر مقايسه می كنيم:
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قتل  به  انسانی  قطع می شود، گویی  نخلی  وقتی  است.  مقّدسي  » نخل، درخت  يك(   
رسیده است و این به خاطر شباهت بسیار نزدیک و جالبی است که این درخت به انسان دارد.
پیری  در  نخل،  دندان  و  می دهد  ثمر  و  می شود  بالغ  سالگی  شانزده  در  نخل   درخت 

می ریزد.
 اگر هنگام جابه جایی، سر نخل صدمه ببیند، خشک می شود، چون در سر نخل ماده ای 
وجود دارد که همانند مغز آدمی است. درخت نخل، مثل آدم ها در آب خفه می شود و اگر آب 

از سر نخل بگذرد، مرگ او حتمی است.
اگر چوب نخل را بسوزانیم، هیچ زغالی ندارد و تنها از او خاکستر باقی می ماند؛ مثل آدمی.

نخل ها هم مثل آدم ها گیسو دارند. »لیف نخل« حكم موي سر نخل ها را دارد.
 واحد شمارش نخل ها مانند انسان» نفر« است؛ یعني نخل ها را این گونه مي شماریم: یک

نفر نخل، ده نفر نخل، صد نفر نخل و ... . 
 از همة اینها جالب تر اینكه در داستان ها و روایت ها،  نخل ها را درختاني عاشق پیشه  مي دانند.

آنها مثل آدم ها به هم مهر مي ورزند.

  اخالق ناصري، با تغییر و نقل به مضمون

 دو( قبل از اینكه بابام آقاي چرخشي بشود، آن موقع که چهل و نمي دانم چند سالش 
ریزش  جلوی  مي کرد  تالش  بابام سخت  شد.  ذّره کچل  ذّره  و  ریخت  موهایش  کم کم  بود، 
 آخرین تار مویش را بگیرد و به توصیة مامان که بعدها، به مامان چرخشي معروف شد، زردة

ظهر  از  بعد  یک  در  اّما  رفت؛  مو  و  پوست  دکترهاي  سراغ  و  گذاشت  سرش  روي  مرغ  تخم 
و  شد  کنده  کلّه اش  از  بابا  موي  تار  آخرین  وزید،  تندي  باد  ناگهان  که  نشدني  فراموش 
 چرخ زنان آمد  و آمد  و  افتاد زمین. چرخان که خواهرم باشد، دوید و تار موي بابام را برداشت.

 بابام گفت:» باید نگهش دارم، مي خوام قابش بگیرم، براي یادگاري«.
 و ناگهان کلّه اش که مثل کف دست، صاف صاف شده بود،  و مثل  نورافكن  برق مي زد،
 به خارش افتاد و خارید و خارید  و بابام هي چرخید و چرخید و هي سرش را خاراند و خاراند

تا کلّه اش مثل لبو شد... .
  خانوادة آقاي چرخشي
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معلّم بعد از خواندن نوشته ها، نموداري را روي تخته كشيد و گفت: » همان طور كه گفته شد 
و در نمودار هم مي بينيد، فضاي غير طنز و طنز، رايج ترين فضاهاي نوشته هستند. 

نوشته

فضای طنزفضای غير طنز

 نويسندگان، شيوه هايي به كار مي گيرند تا نوشتة آنها، حال و هواي طنزآميز پيدا كند. در ادامه، 
شش مورد از اين شيوه ها را ذكر مي كنيم:

1. چهره، حاالت، رفتارها و خصلت هاي اشخاص را به شكلي اغراق آميز، توصيف مي كنند.

 يك( ديدم چشم بد دور، مصطفي، ماشااهلل، واترقيده اند، قّدش درازتر و دك و پوزش 
كريه تر شده است. گردنش مثل گردن همان غاز مادرمرده اي بود كه همان ساعت در ديگ، 
مشغول كباب شدن بود. از توصيف لباسش بهتر است بگذريم؛ ولي همين قدر مي دانم كه سِر 
زانوهاي شلوارش، از بس شسته بودند، به قدر يك وجب خورد رفته بود، چنان باد كرده بود 
كه راستي راستي تصّور كردم، دو رأس هندوانه از جايي كش رفته و در آنجا مخفي كرده است!

  كباب غاز
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2. مسائل بي اهّميت را برجسته مي كنند و آن را گسترش و ِكش مي دهند.

 دو( من آقای »این جوری« هستم. اینکه چرا این جوری هستم، قّصه اش خیلی طوالنی 
است. راستش یادم نیست که چطوری شد که این جوری شدم. مادرم می گفت: »وقتی به دنیا 

آمدم، چنان جیغ هایی می کشیدم که همه یک صدا می گفتند: »این بّچه چرا این جوریه؟« .
 نه تنها از روز اّول تولّدم، این جوری بودم، بلکه بعدها هم این جوری ماندم. مثالً هرچه 
به دستم می رسید، می کشیدم. از گوش برادرم گرفته تا سفرة روی میز. مادربزرگم وقتی این 

صحنه ها را می دید می گفت: »وا! پناه برخدا، این بّچه چرا این جوریه؟«.
من که به کوهنوردی عالقه شدیدی داشتم و چون کوه دور و برم نبود، از سر و کول مهمان ها 

باال می رفتم، اّما آنها به جای آنکه من را تشویق کنند، می گفتند: این بّچه چرا این جوریه؟!«.
 حاال فهمیدید؟ از بس به من گفتند: چرا این جوری می خندی؟ چرا این جوری حرف می زنی؟
...  باالخره من شدم  چرا این جوری غذا می خوری؟ چرا این جوری می خوابی؟ چرا این جوری 

این جوری.  آدم  یک 

  آدم این جوری، با اندك تغییر

3. از آثار ادبي كهن تقليد و مسائل امروزي را با همان زبان و سبك قديمي، بيان مي كنند.

  سه( اسفنديار به چشم پزشكي تلفن زدند و نوبت خواستند. خانم منشي، جواب دادند: وقت
آقاي دكتر تا شش ماه، پرشده و بعداً هم مي رود خارج. اسفنديار، آهي سرد از دِل پردرد بركشيد 
و گفت: همشيره، تا شش ماه ديگر، چشم جهان بين من نابينا خواهدشد. خانم منشي، گفت: آن 
ديگر مشكل خودتان است؛ مي خواستي دعوا نكني. اسفنديار گفت: ما دعوا نكرديم، شاهد داريم، 
رستم با تير دو شعبه، زده به چشممان. حكيم ابوالقاسم فردوسي هم  شهادت داده، استشهاد محلّي 

هم تمامًا در كالنتري موجود است... . 

  مجلّة گل آقا، س 1369، با اندكي تلخيص و تغيير
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4.حوادث و وقايع را جا به جا مي كنند.

 چهار( مرد ناشنوایی، مي خواست به عيادت همسایة بيمارش برود. با خود گفت: 
من که صدای ضعيف پيرمرد بيمار را نمی شنوم، پس بهتر است، از روي حدس و گمان با 
 او سخن گویم؛ وقتی دیدم لبهایش تکان می خورد، می فهمم دارد احوالپرسی می کند آن گاه

من نيز شروع به احوالپرسی می کنم. 
هم  من  بهترم.  او خواهد گفت: خوبم، شکر خدا  است؟  می  پرسم: حالت چطور  من 
می گویم: خدا را شکر و بعد می پرسم: چه خورده ای؟ او خواهد گفت: سوپ یا دارو. من 
می گویم: نوش جان. آن گاه من می پرسم: پزشک تو کيست؟ او خواهد گفت: فالن حکيم. 

من می گویم: قدم او مبارک است، طبيب توانایی است.
مرد ناشنوا، پس از اینکه این پرسش و پاسخ را در ذهن خود آماده کرد. به عيادت 

همسایه رفت و در کنار بستر مریض نشست و پرسيد: حالت چطور است؟
- دارم از درد می ميرم. 

- خدا را شکر.    
- چه می خوری؟

- زهر ُکشنده.
- نوش جانت .

- پزشکت کيست؟
- عزرایيل. 

- قدم او مبارک است. 
بيمار وقتی حرف های مرد ناشنوا را شنيد، حالش بدتر شد و فریاد زد: »این مرد، 

دشمن من است؛ او را از خانه بيرون بيندازید«.

                                                                  بازگردانی از مثنوی معنوي  موالنا
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5. به كمك بازي با كلمات، لطايف و نكات دلچسب و جّذابي  به وجود مي آورند. 

 پنج( امدادگر ايراني رسيد به  مجروحان عراقي. دلش برايشان سوخت. كوله اش را باز 
اينكه رسيد سر وقت يك مجروح  تا  پانسمان كردن زخم هاي مجروحان شد.  كرد و سرگرم 
عراقي كه كولي بازي در مي آورد و نعره پشت نعره از حنجره بيرون مي داد. امدادگر تشر زد كه: 
»خفه خون بگير ببينم. سرسام گرفتم. چه مرگته. تو كه سالمي«. يك دفعه مجروح عراقي سر 
تكان داد و گفت: »ال، ال. أنَا جاسم. هذا سالم« و به سرباز كنارش اشاره كرد. امدادگر هم پِّقي 

زد زير خنده. 
  رفاقت به سبك تانك

6. غلط هاي اماليي و افعال بي ربط به كار مي برند. 

  شش( پدر، گوشم را گرفت و گفت: »باز كه امال  خراب كردی؟!«. گفتم: »آخه خیلی 
سخته«. پدر گوشم را ول كرد و گفت: »زبون خارجی كه نیست، زبون مادریه. من گفتم: »آخه 
دیکتم  می رفتم،  مدرسه  كه  موقعی  »من  بابا گفت:  می گیرم«.  اشتباه  رو  تشدیددار  كلمات  من 
بیست بود«. مادربزرگ، از توی اتاق گفت: »مادر جون، اتّفاقًا دیکتة پدرت خیلی ضعیف بود«. 
خواستم بخندم كه بابا دفتر دیکته ام را روی میز انداخت و گفت: »مادر، این چه حرفیه 

می زنی؟«.
مادربزرگ، یک كاغذ تا شده آورد و داد دست من و گفت: »این نامة باباته كه از جبهه 
برا من فرستاده، بگیر بخون و صحیحش كن، ببین چند می گیره«. من شروع به خواندن كردم:

به نام خدا
با عرز صلم خدمت خوانواده ی عّظیزم. امیدوارم که هال حمگی خوب باشد. مّللی نیست 
جز دوری شما عّظیضان. اآلن کّه این نامه را می نویثم، توی صنگرنشسته ام. چند روز  پیش همله 
بود. هصابی هال  دشمن را گرفتیم و خیلی از آنها را اصیرکردیم. فکر نکنم تا عمر دارند دیگر به 

خاک ما چپ نگاه کنند. تا چند روض دیگر به مرخّسی می آیم و...

از زور خنده دیگر نتوانستم  بقیة  نامه را بخوانم. بابا  گذاشت تا خندة من تمام شد. آن وقت 
گفت: »حاال پشت نامه را هم بخوان«. پشت نامه ، توي یک مستطیل، با خودكار قرمز نوشته شده 

بود:  امیدوارم، از غلط های املیی نامه خوشتان آمده باشد و حسابی خندیده باشید. 

  مهمان هایي با كفش هاي لنگه به لنگه
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حاال شما هم ذوق و توانايي خود را در نظر بگيريد و ببينيد، در چه فضايي بهتر مي نويسيد، 
اگر فضاي طنز را مي پسنديد و قصد داريد طنز بنويسيد، شيوه هاي ايجاد طنز را به كار بگيريد 

و نوشته اي طنز آميز خلق كنيد. 
        نکته اي كه در پايان درس بايد به آن اشاره و تأكيد كنيم، آن است كه طنز فقط براي 
سرگرمي و خنداندن نيست، بلکه هدف آن نشان دادن زشتي ها و برجسته سازي ناراستي هاست. 

خندة طنز، خنده اي تلخ و دردناك است كه باعث سرزنش و تنّبه فرد مورد انتقاد مي شود. 
     بعد از سخنان معلّم، دانش آموزان قلم برداشتند و نوشتن را آغاز كردند. 
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 نوشته هاي زير را بخوانيد و نوِع فضا و رنگ )طنز - غيرطنز( 
هر كدام را مشّخص كنيد.

 يك( تمساح از معدود حيواناتي است كه لبخند مي زند. لبخند تمساح، خطرناك ترين لبخند 
است. اين لبخند، عالمت دوستي نيست. لبخند تمساح به سبب نوِع آروارة پاييني آن است كه در 
انتها به طرف باال برگشته است. تمساح وقتي غذاي خوشمزه اي پيدا مي كند، دهانش را نيمه باز 

مي كند و دندان هاي تيز و بّراقش را نشان مي دهد.

  خواندني هاي كوتاه علمي

فضاي نوشته: ............................................................................

دو( پگي كوچولو گفت: »امروز نمي توانم به مدرسه بروم؛ سرخك و اُريون گرفته ام، سر 
تا پايم پر از جوش و تاول شده، لوزه هايم  اندازة دوتا سنگ يك كيلويي شده اند. تا حاال شانزده 
لكة  آبله مرغان روي تنم شمرده ام، آهان اين هم يكي، مي شود هفده تا. پايم از بيخ قلم شده، 
سرفه مي كنم، عطسه مي كنم، نفس نفس مي زنم و چه گلودردي دارم! باران كه مي آيد، آپانديسم 
درد مي گيرد. زبانم هي دارد گنده و گنده تر مي شود. آرنجم كج شده، ستون فقراتم خم برداشته، 
تبم به باالي 180 درجه رسيده، توي گوشم يك سوراخ هم پيدا شده، ناخن هايم ريش ريش شده، 

قلبم...
چي؟ چي گفتي؟

گفتي امروز مدرسه تعطيل است؟
خدا حافظ، من رفتم بازي!

  آقاي باكاله، آقاي بي كاله

فضاي نوشته: ...........................................................
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مّل نصرالّدين قرن او مي گويند،»  به  بعضي ها  پيدا شده است كه  نفر  تازگي ها يك    سه( 
 بيست و يكم«. بعضي ها شك كرده اند كه نكند اين آدم، همان مّل نصرالّدين باشد و يك جورهايي

 سر از قبر برداشته، دارد توي عصر رايانه، جوالن مي دهد. هرچه باشد، هركه باشد، فرقي نمي كند. 
شما چند تا از ماجراهاي مّلنصرالّدين قرن بيست و يكم را گوش بدهيد، ببينم نظر شما چيست:

* مّل نصرالّدين جديد، يك حلقة نامزدي پيداكرد و به فكر ازدواج افتاد. از او پرسيدند: با  
كي مي خواهي ازدواج كني ؟ جواب داد:  با هر كسي كه انگشتش به اين حلقه بخورد. ...

  از عصر شتر تا عصر موتور

فضاي نوشته: ............................................................................

چهار( حسين همين طور ايستاده بود و به همرزم و دوستش  نگاه مي كرد كه آن طرف كوچه، 
در كمين نشسته بود. تانك عراقي غّرش كنان جلو آمد و به كنار آنها رسيد. ناگهان، آن رزمنده 
 كه به نظر مي رسيد چهار پنج سالي از حسين بزرگ تر است، از كمينگاهِ خود بيرون َجست،

چابك و سريع پريد روي تانك و با شكم روي سقف آن دراز كشيد. سينه خيز جلو رفت و خود 
را به روزنه هاي ديد تانك رساند. قوطي افشانه را از جيبش بيرون آورد، با تمام قدرت دكمة 
آن را فشرد و با اليه هاي غليظي از رنگ قرمز، جلو ديد تانك را پوشاند و مقداري از رنگ را 

هم از راهِ همان روزنه ها، به  سر و صورت خدمة تانك پاشيد. 
 حسين، هنوز داشت با تعّجب به  حركات آن  همرزمش نگاه مي كرد كه ديد، تانك از حركت 

ايستاد و چند لحظه بعد دونفر عراقي با سر و صورت قرمز از داخل تانك بيرون آمدند...

  خواب خون

فضاي نوشته: ............................................................................
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 از ميان موضوع هاي زير، يکي را برگزينيد؛ يك بار با فضاي »غير طنز« و بار ديگر با 
فضاي» طنز « دربارة آن بنويسيد.

  تلفن همراه  ُرباِت پيشخدمت  درِد دل يك موش آزمايشگاهي   ماهي، در حوض قالي
كمك به همسايه ها    ايستادن توي صف    ساية آدم      انتقال خون    

موضوع: ..................) غير طنز(

موضوع: ..................)طنز(
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 داشتن پيش نويس
 خوش(  داشتن پاك نويس )رعايت عالئم نگارشي، امالي صحيح واژگان، درست نويسي ، خِطّ

 انتخاب و به كارگيري مناسِب فضاي طنز و غير طنز
 رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته )مقّدمه، بدنه و نتيجه(

 بهره گيري مناسب از  شيوه هاي پرورش فکر
 شيوة خواندن

 سنجه هاي ارزيابي :

 به نوشتة دوستانتان با دّقت گوش دهيد و آن را برپاية معيارهاي زير، ارزيابي كنيد. 
نتيجة ارزيابي خود را بنويسيد.

نتیجۀ بررسی و داوری
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 من، حتمًا به آواي دلم گوش می دهم.
 من، قول می دهم، احتمااًل به آواي دلم گوش دهم.

گفته شده؛  سخني  تأكيد،  با  جمله،  اين  اّول  در  زيرا  است؛  نادرست  دوم،  رديف 
سپس كلمة» احتمااًل« آمده است كه بيانگر ترديد است. يعني قسمت دوم جمله، با 
بخش اّول، هماهنگي ندارد. البّته گاهي نويسنده، براي ايجاد طنز، آگاهانه اين گونه 
مي نويسد. در نوشتة رسمي زبان معيار و غير طنز، از چنين كاربردها بايد پرهيزكرد.

جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

 يقينًا با شما ممکن است به ورزشگاه بيايم. 

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

 مطمئن هستم اين هفته، شايد خبر خوبی به شما برسد. 

............................................................................................................................................................
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 داخل يك اتوبوس شلوغ را ، تصّور كنيد و تصوير ذهني خود
را بنويسيد.
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كالس نوشتن شروع شد. معلّم، بدون مقّدمه، به دانش آموزان گفت: » به اين نوشته، 
گوش بدهيد«.

معلّم، سكوت كرد و از دانش آموزان پرسيد: »آيا دوست داريد ادامة متن را بشنويد؟«. 
دانش آموزان، يك صدا،  گفتند: »بله، لطفًا ادامه بدهيد «.

معلّم گفت: »شروع اين نوشته، به گونه اي است كه خواننده را جذب مي كند، دلش 
مي خواهد ادامة متن را بخواند. بنابراين، چگونه آغاز كردن نوشته، اهّميت زيادي دارد. 

 آيا تا كنون نام پرندة قاتل را شنيده ايد؟ ظاهر اين پرنده، آرام است و هيچ 
 شباهتي به شاهين هاي شكارچي ندارد؛  اّما بدون آنكه وارد جنگ شود و منقار و چنگالش

 را به خون، آلوده كند، در هر فصل حدود سي جوجة ِسهره را به قتل مي رساند.
 حتمًا كنجكاو شده ايد و داريد از خودتان مي پرسيد: » كو... كو، كو...كو، كجاست

اين پرندة خطرناك؟«.
اتفاقًا اين پرنده واقعًا می گويد: »كو كو، كو كو« و صدايش از چند كيلومتری 
 شنيده می شود. صدايی چنان عجيب و گوش خراش و تمسخرآميز كه انگار با فرياد به

پرنده های ديگر هشدار می دهد: مواظب باشيد...

 راز موتور سيكلت من، با تغيير
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يك( نگراني؟ دلت شور مي زند؟ شب ها خواب بد مي بيني؟ از فكر كارهاي زيادي كه 
داري، خوابت نمي برد؟ به اين حالت ها مي گويند: »اضطراب و نگراني«.

به سراغ آدم مي آيد و خيلي هم سمج است؛ ولي چاره دارد.  اضطراب و نگراني دزدكي 
منظورم جيغ و داد كردن و لگد زدن به در و ديوار نيست. يكي از راه هاي بي اثر كردن اضطراب  
مسخره كردن آن است. لب هايت را باز كن، دندان هايت را بيرون بينداز و بزن زير خنده. يادت 

باشد، يكي از بهترين داروهاي اضطراب، »خنده« است... .

 دچار استرس مي شويم، چه كنيم؟

پرسش

دو( »زپلين« نام يك كشتي هوايي است كه به جاي حركت روي موج هاي دريا، در آسمان 
پرواز مي كند.

 در جنگ جهاني اّول، آلماني ها سالح هاي جنگي متعّددي را آزمايش كردند؛ يكي از ابزارهاي
 عجيب آنها زپلين ها  بود. آنها  از  اين كشتي هوايي، براي بمباران شهرهاي انگلستان استفاده مي كردند.
طول برخي از اين كشتي هاي هوايي، به دويست متر مي رسيد و به آنها سوپرزپلين مي گفتند... .

   بهترين دانستني هاي علمي براي نوجوانان،  نقل به مضمون

خبر

اگر آغاز نوشته هاي ما با موارد زير همراه باشد، بهتر مي توان خواننده را جذب كرد«.

 پرسش )بهره گيري از پرسش و ايجاد كنجكاوي در خواننده(
 خبر )بيان خبري داغ، متفاوت و غافل گير كننده(
 داستان )نقل داستان، حكايت يا خاطره اي كوتاه(

نويسندگان در نمونه هاي زير، براي آغاز مناسب و جّذاب از همين روش ها، بهره گرفته اند:
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سه( مي گويند، خليفة زمان، به ليلي طعنه زد وگفت: »از دگرخوبان تو افزون نيستي!« 
ليلي بي آنكه برآشوبد، پاسخ داد: »باش خامش، چون تو مجنون نيستي«.

عيب   عاشق،  نظر  در  معشوق  عيوب  اينكه  است.  آمده  زيادي  نوشته هاي  در  اين مضمون 
جلوه نمي كند و حّتي زيبايي تلّقي مي شود. اگر ما پديده هاي پيرامون خود را زيبا نمي بينيم، شايد 
مشكل در نگاه ما باشد نه آن پديده اي كه به آن نگاه مي كنيم. شايد هنوز مجنون نيستيم و  ليلي 
تا  »بكوش  مي گويد:  فرانسوي  نويسندة  ژيد«  »آندره  مي بينيم.  خليفه وار  و  خشك  را  زندگي 

عظمت در نگاه تو باشد نه آنچه بدان مي نگري...«

يك( ... در هر حال آن كس كه در شعر، حرفي براي گفتن ندارد، نبايد گناه خود را به 
بايد »شاعري« را كه براي او يك حاجت روحاني نيست، ترك  گردن وزن و قافيه بيندازد. 

كند و كنار برود.
 آيا اين صميمانه تر و حتي شاعرانه تر نيست؟

 شعر بي دروغ، شعر بي نقاب

پرسش

 داستان

پس از بررسي نمونه ها، معلّم به دانش آموزان گفت: » اگر   چه شروع نوشته، بسيار مهّم 
است؛ ولي نويسندگان خوب، سعي مي كنند، نوشته شان، افزون بر آغاز جّذاب، پاياني تأثيرگذار 
نيز داشته باشد تا بعد از پايان متن، در ذهن خواننده  بنشيند و تداوم يابد و او را به تفّكر، وادارد.

اگر پايان نوشته ها با موارد زير همراه باشد، تأثيرگذارتر خواهد بود :

 پرسش )بهره گيري از پرسش براي واداشتن خواننده به تفّكر(
 شعر )نقل اشعار و ابيات، َمَثل مرتبط با موضوع نوشته(

 جمله هاي عاطفي )فضاسازي به كمك احساس و عاطفه(
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نقشة ذهني،  از شكل گيري  بعد  يادشده، گفت: » پس،  نكات  با جمع بندي  معلّم، سپس 
)با پرسش،  از روش هاي آغاز نوشته  با استفاده  بينديشيد و  به چگونه آغاز كردن نوشتة خود 
خبر، داستان( تالش كنيد شروع جّذاب و گيرايي داشته باشيد تا خواننده را در دام نوشتة خود 
بيندازيد؛ همچنين، به پايان نوشته و به تأثيري كه بر خواننده دارد، فكر كنيد. با بهره گيري 
از روش هاي پايان دادن مناسب نوشته )با پرسش، شعر/مثل/...، جمالت عاطفي(، مي توانيد 

اثربخشي نوشتة خود را بيشتر كنيد. 

دو( ... من قدر درس ادبيات را به خوبي مي دانم؛ زيرا زباني است كه خودم به آن حرف 
مي زنم. زبان و ادبيات هميشه با ما هست، پس چه بهتر است كه زبان فارسي را بهتر ياد 
بگيريم. فارسي را ياد مي گيرم چرا كه گفته اند: »قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهري« .

 اين دل پر از خوبي هاست!

شعر/ َمثَل/آيه و ...

سه( ...اينجا معّمای بسيار بزرگی هست. هم برای من و هم برای شما كه مثل من شازده 
كوچولو را دوست داريد.  اگر در جايی كه نمی دانم كجاست، گوسفندی كه نمی شناسيم، گلی را 

خورده يا نخورده باشد، ديگر هيچ چيز جهان چنان كه هست نخواهد بود.
به آسمان نگاه كنيد. از خود بپرسيد، آيا گوسفند ُگل را خورده يا نخورده است و ببينيد 

چگونه همه چيز دگرگون می شود.
 آه، هيچ كدام از آدم بزرگ ها هرگز نخواهند فهميد كه چقدر اهّميت دارد!

 شازده كوچولو 

جمله هاي عاطفي
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نكته اي كه بايد يادآور شويم، آن است كه شما به مرور زمان و با خواندن آثار نويسندگان 
بزرگ، روش هاي مؤثّر و خاّلقي براي آغاز كردن و پايان دادن نوشته خواهيد آموخت؛ ممكن 
است از روش هاي پيشنهادي ما موثّرتر باشند؛ آنها را هم بياموزيد و در نوشته هايتان به كار 

بگيريد.
انتخاب نام مناسب براي آن است. نوشته،  از اتمام نوشته، نوبت  سخن آخر اينكه پس 
همچون فرزند نويسنده است؛ اّولين وظيفة نويسنده آن است كه بر نوشته، نام نيكو و  مناسبي 
بگذارد. نام نوشته، معمواًل بعد از تولّد و پايان يافتن كار نوشتن، انتخاب مي شود. نام خوب و 

مناسب نيز در جذب خواننده، مؤثّر است«. 
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می گویند که در شهر کوچک یورو در کشور هندوراس، سالی یکی دو بار از آسمان ماهی 
می بارد! براساس گفته های مردم محلی، در ماه های مه و ژوئِن هر سال، طوفان های بسیار 
 بزرگی در این شهر اتّفاق می افتد و گاهی بعد از تمام شدن طوفان، تمام خیابان ها پر از ماهی های

کوچک می شوند. 
ما کاری به علمی بودن یا نبودن این خبر نداریم، تنها می خواهیم راجع به یک مسئلة دیگر 
حرف بزنیم. آن مسئله، غیر منتظره بودن یک اتّفاق است. مثل باریدن ماهی از آسمان، پرواز کردن 

کشتی در آسمان، شکست خوردن یک فیل از مورچه و خیلی خبرهای عجیب و غیر منتظره. 
آیا به نظر شما، خیانت کردن یک دوست به دوستی دیگر هم، خبر غیر منتظره ای است؟ 

نافرماني یک فرزند در برابر پدر و مادر چطور؟ آیا در حّد خبر بـاران ماهی ها هست؟ ...

آغاز با: ............................................................................

 نوشته هاي زير، از بخش هاي آغازين و پاياني متن هايي انتخاب شده اند؛ 
آنها را بخوانيد و بگوييد، هر كدام، به چه شيوه، آغاز و پايان نوشتة خود را 

تنظيم كرده اند؟
آغازها

به چه چيزهايي بايد عالقه مند بود؟ به پدر و مادر؟ به علم و دانش؟  به دوست و آشنا؟ 
به هنر و زيبايي؟ مسلماً همة اينها  ارزشمندند و بايد دوستشان داشت؛ اما آنچه پيش و بيش 

از همه چيز و همه كس بايد  بدان عالقه مند شد، چيز ديگري است.
بايد پيش از عالقه مند شدن به هر چيز و هر كس، به »خودتان« عالقه مند شويد. شما بايد 
خودتان را دوست بداريد و به خودتان عشق بورزيد. بايد آنقدر به خودتان نزديك شويد كه 
گويي بهترين دوست صميمي خودتان هستيد. عالقه مند شدن به خودتان كليد اصلي عالقه مند 

شدن به ديگران است...
 مجلة رشد نوجوان، ش 171

آغاز با: ............................................................................
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... به اين ترتيب، فصل ها پشت سر هم مي آيند و مي روند و هر فصل كه به پايان مي رسد، 
جاي خود را به فصلي ديگر مي دهد. بهار، تابستان، پاييز، زمستان و دوباره بهار.

آيانهايناستكههرچهارفصليكمقصددارندوهرچهار،پيامآوريكحقيقتاند؟
آيانهايناستكهاينچهارپيامبر،پيامشان»حيات«استوتنهاحيات؟

پايان با: ............................................................................

 ... زبان فردوسي مانند دل او روشن و پاك است. او با همين زبان صاف و زالل و عفاف آميز،
 صحنه هاي بزم و رزم را وصف مي كند. خواننده، در پس صداي كارزار و به هم خوردن شمشير و گرز،

صداي خوِد شاعر را مي شنود و وجود او را احساس مي كند.
فردوسي با خلق اثري كه عواطف ملّي و آرمان هاي انساني به زيباترين و پرشكوه ترين 

صورتي در آن انعكاس يافته، در دل ها و جان هاي پاك، براي هميشه زنده خواهد ماند.

بُن به  آمد  نامه  نامور  اين  زمن روِي كشور شود پر ُسُخنچو 
پراكنده امنميرم از اين پس كه من زنده ام را  سخن  تخم  كه 

 فارسي اّول راهنمايي، س 1383

پايان با: ............................................................................

پايان ها
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 موضوعي را به دلخواه برگزينيد و با يكي از شيوه هاي آغاز  و پايان نوشته، متني را 
دربارة آن بنويسيد.

موضوع:
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  داشتن پيش نويس
 داشتن پاك نويس )رعايت عالئم نگارشي، امالي صحيح واژگان، درست نويسي ، خطّ ِ خوش(

 استفادة مناسب از روش هاي  شروع كردن و به پايان بردن نوشته
 رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته )مقّدمه، بدنه و نتيجه(

 بهره گيري مناسب از  شيوه هاي پرورش فكر
 شيوة خواندن

 سنجه های ارزيابي :

 يكی از  نوشته هاي  عضو گروه خود را انتخاب و آن را بر پاية  معيارهاي زير، بررسي و
نقد  كنيد.

نتیجۀ بررسی و داوری
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 يك جلد، كتاب داستان خريدم. 

 يك جلد، كتاب داستان خريداري كردم.

 جملة نخست، مناسب تر است. جملة دوم هم اگرچه با همان فعل»خريد« ساخته شده؛
  اّما به دليل تركيب شدن با يك فعل ديگر) كردم(، طوالني تر شده است. هرگاه بتوانيم
 جمله ها را با فعل هاي كوتاه تر و ساده تر بنويسيم، بهتر است از شكل هاي تركيبي و

دشوارتر آنها استفاده نكنيم. 

 جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

  دانش آموزان در جشن پايان دورة متوسطة اّول، حضور به هم رساندند.

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

  مدير مدرسه، خاطرة سی سال مديريت خود را به رشتة تحرير در آورد.

............................................................................................................................................................
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 حكايت زير را به زبان ساده، بازنويسی كنيد. 

حكايت:

بازنويسي :
و  ر�ف�ت  �ی�ب  ط�ب د  �ف�ف صی  �ف �ش

ی، رو�ف

ک�فد،  ا�ی�ت ردد می � کم من �به �ف � :» �ش �گ�ف�ت

ده ام«. ی طا�ت�ت �ش ن را �ال�ب �کن �که �ب �آ

ورده ای؟« ه �ف :» امرو�ف �چ �ی�ب �گ�ف�ت ط�ب

ان سو�ف�ته«. :»  �ف �ف �گ�ف�ت
مر�ی

:» داروی  �گ�ف�ت را  ود  �ف الم  �ف �ی�ب  ط�ب

م!«. م او �ک�ش �ش ا رد �چ اور �ت �ی م را �ب �ش �چ

کم دارم،  � :» من ردد �ش �ف �گ�ف�ت
مر�ی

ک�فم؟«. ه � م را �چ �ش داروی �چ

ن  رو�ش م�ت  �ش �چ ا�گ�   «: �گ�ف�ت �ی�ب  ط�ب

وردی!«. �ف �ف ه  سو�ف�ت ان  �ف �بودی، 

ی �فرالّد�ین �لی ص�ف ، �ف ی�ف ی�ف الطوا� لطا�
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معلّم، وارد كالس شد و به همراِه خود، يك بطري آب معدني، يك ليوان، يك 
فنجان، يك كاسة سفالي، يك لولة آزمايشگاه آورد و روي ميز گذاشت. 

اين چيزها به درس مهارت هاي از همديگر پرسيدند:»  با شگفتي   دانش آموزان 
 نوشتاري چه ربطي دارد؟!«.

معلّم، در همهمة كالس، كمي درنگ كرد و با لبخند گفت:» تعّجب نكنيد. نوشتن 
را از طريق درس علوم و با آزمايش كردن هم، مي توان آموخت. پس خوب دّقت كنيد 

و به پرسش ها پاسخ دهيد«.
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ـ آبي كه داخل بطري است، چه شكلي دارد؟
ـ شكل خود بطري.

ـ كاماًل درست است.
معلّم، آب بطري را در ليوان، فنجان، كاسه و لولة آزمايشگاه ريخت و بار ديگر پرسيد:»حاال 

آب بطري، چه شكلي پيدا كرد؟«.
 دانش آموزان، يك صدا پاسخ  دادند:» هر كدام به رنگ و شكل ظرف خود در آمدند«.

معلّم گفت:»آفرين به واژۀ درستي اشاره كرديد»ظرف«؛ اين دقيقًا چيزي است كه قرار است 
امروز دربارۀ آن سخن بگوييم. هر چيز، ظرفي دارد. نوشته هم ظرفي دارد. به ظرف نوشته ها 
»قالب« مي گويند. هرگاه موضوعي را براي نوشتن انتخاب كرديم، نخست بايد قـالب آن را 
 مشّخص كنيم؛ زيرا هر موضوعي را نمي توان در هر قالبي، بيان كرد. تعيين قالب، در نوشتن

به ما كمك مي كند كه نوشتة خود را بهتر و آسان تر سر و سامان بدهيم.

قالب

بشقاب،  ديگ،  مانند،  گوناگوني  به ظرف هاي  غذا  خوردن  و  تهيه  براي  كه  همان گونه 
و شكل  نام  با  فقط  امسال  دارد.  انواعي  هم  »قالب نوشتن«  داريم،  نياز  و...  نمكدان  ليوان، 
بيشتر  را  قالب ها  آينده، ساختار  در سال هاي  و  آشنا مي شويم  قالب ها  اين  از  برخي  ظاهري 

شناخت.  خواهيم 
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پُركاربردترين قالب هاي نوشتن 

 نامۀ غیررسمی:

انسان هاي درست و صّديق هم  انسان شّياد،  ازاي هر  به  بياموزيد كه  به پسرم   
نيز وجود  با حمّيتي  ازاي هر سياستمدار خودخواه، رهبر  در  بگوييد  او  به  دارند.  وجود 
دارد. به او بياموزيد كه در ازاي هر دشمن، دوستي هست. مي دانم كه وقت مي گيرد؛ اّما 
به او بياموزيد، اگر با كار و زحمت،  يك دالر كسب كند، بهتر از اين است كه پنج دالر 
از روي زمين پيدا كند. به او بياموزيد كه از باختن پند بگيرد و از پيروز شدن لّذت ببرد. 
او را از غبطه خوردن برحذر داريد. به او نقش و تأثير مهّم خنديدن را يادآور شويد. اگر 
مي توانيد به او نقش مهّم كتاب در زندگي را آموزش دهيد.  به او بگوييد كه تعّمق كند 
و دقيق شود به پرندگان توی آسمان، به گل هاي درون باغچه و به زنبورهايی كه در هوا 
به  تقلّب  با  اّما  بهتر است مردود شود،  بياموزيد كه در مدرسه  پسرم  به  پرواز مي كنند، 
قبولي نرسد. به پسرم ياد دهيد كه با ماليم ها،  ماليم و با گردن كشان، گردن كش باشد. به 
او بگوييد به باورهايش ايمان داشته باشد،  حّتي اگر همه، خالف او حرف بزنند. به پسرم 
ياد بدهيد كه همة حرف ها را بشنود و سخني را كه به نظرش درست مي رسد، انتخاب 
كند. ارزش هاي زندگي را به پسرم آموزش دهيد. اگر مي توانيد به پسرم ياد دهيد كه در 
اوج اندوه، تبّسم كند. به او بياموزيد كه در اشك ريختن، خجالتي وجود ندارد. به او ياد 
اّما  قيمت گذاري  براي  دل،   بدهيد كه مي تواند براي فكر و شعورش مبلغي تعيين كند. 
او بگوييد تسليم هيا هو نشود و اگر خود را برحق مي داند، پاي سخنش  به  بي معناست. 
بايستد و با تمام قوا بجنگد. در كار درس دادن  به پسرم، ماليمت به خرج دهيد؛ اّما از او 

يك نازپرورده نسازيد؛ بگذاريد شجاع باشد. 

  نامة آبراهام لينكن  به آموزگار پسرش
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 نامۀ رسمی:

به نام پروردگار
تاريخ ...........................    

درخواست گواهي تحصيلي
مدير محترم دبيرستان رازي

با سالم و احترام
اين جانب پارسا ايران نژاد، دانش آموز پاية نهم، به رشتة گرافيك عالقه دارم  و به همين 
سبب مي خواهم در هنرستان، ثبت نام كنم. خواهشمندم مدارك و گواهي تحصيلي اين جانب را 

در اختيارم قرار دهيد.
با سپاس            

 خاطره:

چون سّنم در شناسنامه كم بود، بايد يك سال صبر مي كردم تا بتوانم به مدرسه بروم. از 
ناراحت كننده  بود. غّصه  برايم  اين  و  به مدرسه مي رفتند  طرفي، دوستان و هم بازي هايم، همه 
مي خوردم و گريه مي كردم. پدرم وقتي گريه هاي مرا ديد، شناسنامه ام را برداشت و بدون آنكه 

بگويد چه تصميمي دارد، اسب سفيدش را زين كرد و از خانه بيرون رفت.
من در گوشه اي، زانوي غم در بغل گرفته، از اينكه نمي توانستم به مدرسه بروم، فقط اشك 

مي ريختم.  
پس  او  ديدم.  قيافه اش  در  را  شادي  نشانه هاي  برگشت.  خانه  به  پدرم  كه  بود  بعدازظهر 
جلد  با  جديد  شناسنامة  يك  و  آمد  طرفم  به  گذاشت،  پايين  را  اسبش  برگ  و  زين  آنكه  از 
صورتي رنگ به من داد و گفت:» بگير و فردا با بّچه ها به مدرسه برو. شناسنامة جديد به تاريخ 

گرفتم«. برايت   1336

  مي گويم تا بماند
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 سفرنامه:

اقامت ما در دولت آباد، ده روز طول كشيد. از آنجا به قم آمديم. براي رفتن به تهران، فكر 
گرمي هوا و بدي كاروانسراهاي بين راه، ما را برآن داشت كه دليجاني بگيريم و يك روزه، 
خود را به تهران برسانيم. صبح از قم حركت كرديم. تا علي آباد، خوب آمديم. بعد از ناهار، 
فرسخ  دو  تا  سورچي ها،  زور شالق  به  گذاشتند.  را  نرفتن  بناي  دليجان،  مال هاي]چارپايان[ 
آن طرف علي آباد رفتيم. مال ها آنجا سر وا زدند. از آنها مأيوس شديم. دو نفر از همراهان ما 

هر كدام بر يك اسب دليجان سوار شدند و به قلعة محّمدعلي خان رفتند...

  شرح زندگاني من

 زندگي نامه:

غالمرضا تختي، در روز پنجم شهريور ماه 1309 در خانواده اي متوّسط و مذهبي در محلة 
 خاني آباد تهران به دنيا آمد.»رجب خان«- پدرتختي- غير از وي، دو پسر و دو دختر ديگر نيز داشت
 كه همة آنها از غالمرضا بزرگ تر بودند.»حاج قلي«، پدربزرگ غالمرضا، فروشندة خواروبار و 

بُنشن بود.
از قول رجب خان، تعريف مي كنند كه حاج قلي در دكانش بر روي تخت بلندي مي نشست 
و به همين سبب در ميان اهالي خاني آباد به حاج قلي تختي شهرت يافته بود. همين نام بعدها به 

خانواده هاي رجب خان منتقل شد و به »نام خانوادگي« تبديل گشت.
نخستين واقعه اي كه در كودكي غالمرضا روي داد و ضربه اي بزرگ و فراموش نشدني بر 
روح او وارد كرد، آن بود كه مرحوم پدرش براي تأمين معاش خانواده ناچار شد خانة مسكوني 
خود را گرو بگذارد. تختي سال ها بعد در آخرين مصاحبة خود از آن ماجرا به تلخي ياد می كند.

غالمرضا تنها نُه سال در دبستان و دبيرستان منوچهري كه در همان خاني آباد قرار داشت، 
درس خواند و به قول خودش، هيچ گاه شاگرد اّول نشد. او ورزش را از نوجواني آغاز كرد ... 

   برگرفته از پايگاه رايانه ای »آكادمی المپيك«



     گزارش: 

هفتة گذشته، ما را  به تماشاي برج ميالد در شهر تهران بردند.  وقتي به آنجا رسيديم، 
شخصي با لباس ويژه جلو آمد و گفت:» من راهنماي شما هستم. از اينكه  مهمان ما هستيد، 
خوشحاليم.  هرگونه اّطالعاتي كه دربارة برج ميالد مي خواهيد، از من بپرسيد تا برايتان 

توضيح دهم«.
بعد خودش شروع كرد و گفت:

»برج ميالد آسمان خراشي چند منظوره است كه در شمال غربي شهر تهران قرار دارد. 
تهران  و مشّخص ترين ساختمان شهر  ايران  برج  بلندترين  برج جهان،  برج، ششمين  اين 

است؛ ارتفاع آن  435 متر است .
پا كار برج ميالد، از دو بخش تشكيل شده است:

الف( پِي دايره اي به قطر 66 متر و ضخامت 3 تا 4/5 متر از بتن.
ب( سازة  انتقالي كه نوعي هرم ناقص است، شامل: هستة مركزي ديواره هاي مايل 

و ديواره هاي مثلثي.
هستة مركزي، يك هشت ضلعي به قطر 28 متر با تعدادي حفره است كه از آن براي 

آسانسور، راه پلّه و تأسيسات استفاده مي شود.
بدنة اصلي برج كه سازة  باال و دكل آنتن روي آن قرار مي گيرد، از چهار باله و دو 
هشت ضلعي تو در تو، تشكيل شده است و چند ديواره،  ارتباط آنها را با يكديگر برقرار 

مي كنند...«.
آقاي راهنما همچنان توضيح مي داد و ما تماشا مي كرديم و گوش مي داديم...

  مجلة رشد نوجوان،  ش 179، با تغيير
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 داستان: 

نزديكاي عيد پارسال بود كه آقا شيره، تو آفتاب دلچسب دراز كشيده بود؛ 
دست ها را زير يال هاي پريشانش گذاشته بود و به راديو گوش مي داد. راديو پيام 
جنگل هم يك در ميان، پيام هاي  بهاري مي داد و مي گفت:» اي اهالي جنگل، بهار 
آمده است...جهان در حال تغيير و تحّول است،آيا شما هم تغييري كرده ايد؟ چند 

روز ديگر عيد نوروز است، آيا دوستي  داريد كه به ديدارش برويد؟«.
آقا شيره، يكهو به خود آمد. در يك چشم بر هم زدن، از اين رو به آن رو شد. 
او ديد كه در آستانة بهار نه تنها هيچ دوست و رفيقي ندارد، بلكه همه از دستش 
فراري هستند؛ پس به طرز وحشتناكي تصميم گرفت، آدم خوبي) ببخشيد! شير 
خوبي( بشود؛ اما نمي دانست چه طوري. بنابراين با يكي از ريش سفيدان جنگل 

مشورت كرد.
كه  آبادي«  زرنگ  پاي  زنگوله  بز  جز»ميرزا  نبود  كسي  ريش سفيد،  اين 

سفيدتر... ماست  از  ريشش  اما  ؛  بود  سياه   زغال  عينهو  پوستش 

 در روزگاري كه هنوز پنجشنبه و جمعه اختراع نشده بود

كه  را  نوشته اي  هر  پس،  اين  »  از  گفت:  دانش آموزان  به  نمونه ها،  ارائة  از  پس  معلّم، 
خوانديد، به قالب آن توّجه كنيد و شكل ظاهري آن را به خاطر بسپاريد. سپس بكوشيد خودتان 

هم برای نوشته تان، قالبی برگزینید.
به غير از قالب هايي كه نام برديم، قالب هاي نوشتاري ديگري مانند، نمايش نامه، فيلم نامه،  

مقاله، رمان، دل نوشته، شعر و ... داريم كه در سال هاي بعد، با آنها آشناخواهيم شد«.
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 نوشته هاي زير، بُرشي از متن اصلي يك نوشته اند، آنها را بخوانيد و قالب 
هر كدام را مشّخص كنيد. 

 سومین روز نمایشگاهِ کتاب،  با ازدحام نسبی بازدیدکنندگان ادامه یافت.
نمایشگاه،  مختلف  قسمت های  و  استراحتگاه ها  شبستان ها،  تهران،  مصّلي  صحن 
میزبان جمعّیتی بود که ترجیح داده بودند، روز تعطیل خود را در این فضا سپری کنند. 
چه کتاب بخرند و چه نخرند. می دیدم که  علقه مندان به کتاب، مقابل غرفه های ناشران، 

جمع شده اند. 
اکثر بازدیدکنندگان، کیسه های تبلیغاتی در دست داشتند و یکی دو تا کتاب  توی 
آن، جا داده بودند. همین طور که دیده ها و شنیده هایم را یادداشت می کردم، با چند نفر 

دربارة وضعیت نمایشگاه صحبت کردم.
یکی از بازدیدکنندگان که دختر دانشجویی بود، گفت:» برای یک کتاب فقط ۳۰۰ 
تومان تخفیف گرفته است و این مبلغ، حّتی از  قیمت بلیط رفت و برگشت مترو هم کمتر 
 است«. یک دانشجوی زبان انگلیسی هم از بخش کتاب هاي خارجي نمایشگاه چندان

راضی نبود. یک آقای معلّم هم که ظاهراً ادبیات فارسی درس می داد، خیلی خیلی راضی 
بود. او  خوشحال بود  که  فقط در 4  ساعت توانسته کتاب های مورد نظرش را خریداری 

کند.
شبستان مصّل) بخش ناشران عمومی( را ترک کردم و به شلوغ ترین قسمت نمایشگاه؛ 
یعنی بخش ناشران کودک و نوجوان رفتم. سالن های بخش کودک نمایشگاه، در قسمت  
شمالی مصّل واقع شده بود و در آنجا، شور و شادی خاّصی حکم فرما بود. در ورودی  
 بخش کودک، یکی از ناشران خوش ذوق، مسابقة نقاشی برگزار کرده بود. در این مسابقه،
 هر کودکی که نمایشـگاهِ کتاب را  از نگاهِ خودش نّقاشی می کرد، سه جلد کتاب هدیه

می گرفت... .

قالب: ...........................................
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 عزيز من، از اينكه اين روزها، گهگاه و چه بسا غالبًا،  به خشم مي آيي، ابداً دلگير و آزرده 
نيستم. من خوب مي دانم كه تو سخت ترين روزها  و سال هاي تمامي زندگي را مي گذراني، حال 
آنكه هيچ يك از روزها و سال هاي گذشته نيز چندان دلپذير و خالي از اضطراب نبوده است 

كه با يادآوري آنها، اين سنگ سنگين غّصه ها را از دلت برداري و نفسي به آسودگي بكشي.
صبوري تو، صبوري تو، صبوري بي حساب تو در متن يك زندگي ناامن  و آشفته كه هيچ 

چيز، آن را مفّرح نساخته است و نمي سازد، به راستي كه شگفت انگيزترين حكايت هاست...

  نادر ابراهيمي

قالب: ...........................................

 درسرزمینیبسیاردورازاینجا،درآنسویرودسبز،زمانیکوهِسیاهیبودکهقلّهاش
مثلتّکهفلزنخراشیدهونتراشیدهای،سفیدیآسمانرامیشکافت.روستاییاناسمآنکوهرا
»کوهِبیثمر«گذاشتهبودند؛چوندرآنجاهیچگیاهینمیروییدوهیچپرندهوچرندهایماندگار

نمیشد...

جاییکهکوهبوسهمیزندبرماه 

قالب:...........................................
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 موضوعي را انتخاب كنيد و در يكي از قالب هاي نوشتاری بنويسيد.

 كودكي من  يك روز از كالس   جلسۀ امتحان
  هدف زندگي  نوجواني   عاقبت فرار از مدرسه

  پرواز بدون بال

موضوع: ......................................
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  داشتن پيش نويس
 داشتن پاك نويس )رعايت عالئم نگارشي، امالي صحيح واژگان،  درست نويسي ، خطِّ  خوش(

 بهره گیري مناسب از قالب هاي نوشتاري
 رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته )مقّدمه، بدنه و نتيجه(

 بهره گيري مناسب از شيوه هاي پرورش فكر
 شيوۀ خواندن

 سنجه هاي ارزيابي :

 نوشته هاي خوانده شده را با سنجه هاي زير نقد و بررسي كنيد.

نتیجۀ بررسی و داوری
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 بازی نهايی را دور هم ببينيم.
 بازی نهايی فينال را دور هم ببينيم.

جملة» الف«، درست  است. در جملة»ب« يكي از دو كلمة » فينال و نهايی« زايدند. 
 به ياد داشته باشيم، هنگام نوشتن، از به كاربردن دو واژۀ كنار هم كه معناي يكساني

 دارند، مثل»سنگ حجراالسود«، » شب  ...  القدر«، »پس بنابراين« و... بپرهيزيم.
يادآوري: در مواردي كه يكي از دو واژۀ هم معني، غير فارسي باشد، واژه فارسي را 

نگه مي داريم و غير فارسي را حذف مي كنيم. 

 جمله هاي زير را ويرايش كنید:

 تخته وايت برد را براي معلّم آماده كردم.

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

  ناهار ظهر را كه خورديم و بار و بنديل را جمع كرديم و راه افتاديم. 

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



84

 مثل زير را بازآفرينی كنيد.

» ر اس�ت م�ش  �ت ه�زم، �گ�ز�ت ه�ی�ز د �ج ول را �جرد�ز �ز ضرب المثل: »�ز

بازآفرینی َمثَل
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خود حمل  دستان  روي  را  كتاب  از  كوهي  كه  حالي  در  بار،  اين  معلّم 
مي كرد، وارد كالس شد. كتاب ها را روي ميز چيد و بعد از سالم و احوالپرسي، 

شعر زير را با لحني گيرا و دلنشين خواند:

 مردمان كتاب خوان گويند:
هركتابی به راستي، گنجي است

گنج با رنج مي شود پيدا
ليكن اين گنج، گنج بي رنگي است

*  
مي شود بر تو باز، روي جهان
تا شود بر كتاب، چشمت باز 

بر خطوطش كه راهِ دانايي است
سفري در جهان، نما آغاز

*  
نتواني شناخت، مردم را

تا كه خود را نخست نشناسي
تا نخواني كتاب هاي درست
خويشتن را درست نشناسي

 محمود كيانوش
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سپس به دانش آموزان گفت: » از كودكي آموختيم، كتاب، يار مهربان، دانا و خوش بيان، 
 پندآموز، هنرمند، سودمند و بي زيان است. از شما مي خواهم در اين فرصت، به ذهن خود مراجعه
كنيد و فهرستي از كتاب هايي كه تاكنون خوانده ايد، بنويسيد و بگوييد از هر كتاب، چه نكته اي 

آموخته ايد«.
دانش آموزان، فكر مي كردند و مي كوشيدند نام كتاب هايي را كه پيش از اين خوانده بودند، 
را تشويق  آنان  راهنمايي هاي خود،  با  و  آنها حاضر مي شد  ميز  معلّم هم كنار  آورند.  ياد  به 

مي كرد تا آنچه به ياد مي آورند، بنويسند.
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1. نام كتابي كه خوانده ام: 
 نكته اي كه آموختم: 

2. نام كتابي كه خوانده ام: 
 نكته اي كه آموختم:  

3. نام كتابي كه خوانده ام: 
  نكته اي كه آموختم:

4. نام كتابي كه خوانده ام: 
 نكته اي كه آموختم:  

5. نام كتابي كه خوانده ام: 
 نكته اي كه آموختم:   

6. نام كتابي كه خوانده ام: 
 نكته اي كه آموختم:   
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 نُه قهرمان بر سكوي اّول
 زندگي پر از مسابقه است. تا حاال با خودتان در يك مسابقه شركت كرده ايد؟ تا حاال بر

خودتان پيروز شده ايد؟ كدام، لّذت بخش تر است؛ پيروزي بر خود يا پيروزي بر ديگران؟
 پيش از آنكه بيشتر توضيح دهم، از شما دعوت مي كنم رويداد شيرين، شگفت و درس آموز 

زير را بخوانيد:
»مسابقة پاراالمپيك، شروع شده بود. تماشاگران، مشتاقانه، چشم دوخته بودند تا مسابقة 

دوی 100 متر معلوالن را تماشا كنند.
نُه نفر از شركت كنندگان پشت خط آغاز مسابقه، گوش سپرده بودند تا با شنيدن صداي 
 تپانچه، حركت خود را آغاز كنند؛ اين نه نفر، همگي عقب مانده هاي جسمي و ذهني بودند. هرچند
آنان هرگز قادر به دويدن سريع نبودند؛ اّما  همگي سعي داشتند، مسير مسابقه را طي كنند و 

مدال پاراالمپيك را برگردن بياويزند.
 ناگهان، اتّفاقي افتاد كه همه چيز را عوض كرد. پاي يكي از شركت كنندگان پيچ خورد و به
زمين افتاد. او بالفاصله چند غلت زد و كمي بعد، صداي ناله اش بلند شد. هشت نفر ديگر با 

شنيدن صداي ناله او، ايستادند و به عقب برگشتند.

معلّم، پس از تأّمل در نوشته هاي دانش آموزان، گفت:»مطالعه و  خواندن كتاب، يكي از 
مناسب ترين راه ها، براي رشد و تقويت تفّكر و افزودن بر توانايي هاي ذهن و زبان در نوشتن 
است. يك كشاورز را درنظر بگيريد. دانه را در زمين مي كارد؛ به آن آب مي دهد و از آن مراقبت 
مي كند تا به باروري برسد. نويسنده هم با خواندن، به خاطر سپردن و انديشيدن، كشتزار ذهن 
خود را پرورش مي دهد و به  نوشته كه محصول فكري اوست، دست مي يابد. پس نوشتن، 
فرزنِد خواندن است. هرچه بيشتركتاب  بخوانيم، توانايي هاي ذهن ما بيشتر تقويت مي شود و 

كار نوشتن براي ما آسان تر مي شود.
البّته  خواست ما از»خواندن« فقط خواندن كتاب نيست. نگاه كردن به تصوير، تماشاي 
فيلم، شنيدن حكايات و گفت وگوهاي مردم و... همه، گونه اي متن هستند كه مي توانند به 

زايش و پويايي ذهن ما كمك كنند و بر ژرفايي و گستردگي نوشته بيفزايند«.
معلّم، متن زير را در اختيار يكي از دانش آموزان قرار داد و از او خواست، آن را با صداي 

بلند بخواند.
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معلّم بعد از خواندن نوشته، گفت:»نويسنده براي توسعه دادن و عميق تر كردن نوشته، از 
مطالعات پيشين خود بهره گرفته است. مهم ترين مواردي كه نوشته را از حالت يك نواخت و 

سطحي بيرون آورده اند، عبارتند از: 
ـ از يك داستان واقعِي »مسابقةپاراالمپيك« استفاده كرده است.

 ـ در بخشي از نوشته، تمثيل» درخت از آن جهت ستودني است كه سايه اش را به 
همه، حتّي به هيزم شكن هم تعارف مي كند« را به كار برده است.

 ـ در بخش نتيجه گيري از حديث» ايّها النّاس ناِفسوا في المكارم« كه با موضوع نوشته 
ارتباط دارد، بهره گرفته است.

اثر كوشش  در  نويسنده است؛ دركي كه  از متن هم حاصل درك مناسب  نتيجه گيري 
ذهني و تجزيه و تحليل خوانده ها به دست آمده است. تأثير مطالعات نويسنده در نثر او هم 
پيداست. استفاده از كلمات و تركيبات تازه و متنّوع، جمله هاي مختلف خبري، عاطفي، پرسشی 
و... نتيجة دانش و تجربة  نويسنده است. دانش نويسنده، حّتي در انتخاب موضوع، نظم ذهني 

و ساختار منظّم متن )داشتن موضوع، مقدمه، تنه و نتيجه( هم تأثير گذاشته است. 

 اندكي بعد، هر نُه نفر، بازو در بازوي هم انداختند و قدم زنان، خود را به  خّط پايان رساندند؛
يعني همة آنان اّول شدند.

 اشك در چشمان تماشاگران جمع شده بود. آنها  به پا خاستند و ده دقيقة تمام براي نُه نفر
قهرمان، كف زدند«. 

شكوه رفتار انسان هاي درستكار، تماشايي ترين صحنه است. زيبايي مسابقه در برنده شدن 
يك نفر نيست. اگر هشت نفر دونده، رقيب خود را رها مي كردند، امروز اين»حماسة انساني« 
نبود. پيروزي، زماني گواراست كه ديگران هم ديده شوند. درخت از آن جهت ستودني است 

كه سايه اش را به همه، حّتي به هيزم شكن هم تعارف مي كند.
آيا ما هر روز، شركت كنندة چنين مسابقه اي نيستيم؟ راستي ما بر كدام سّكو ايستاده ايم؟ 
نافِسوا  الّناُس  ايُّها  نوشته است:  اين  بر  پايان مناسبي  اماِم »مسابقة عاشورا«   اين سخن زيباي 

في الَمكارم: مردم ! در بزرگ منشي ها و نيكي ها  با يكديگر در مسابقه باشيد. 

 سفر زندگي



  بنابراين، مطالعة هدفمند و بهره گيري بجا و مناسب از خوانده ها، هنگام نوشتن، در گسترش
دامنة نوشته و عمق بخشيدن به آن، مؤثّر است. 
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نويسندة اهل مطالعه و خوش فكر:

 موضوع هاي خوبي براي نوشتن انتخاب مي كند.
 به موضوع، متفاوت مي نگرد.

   براي شرح، بسط و تحليل موضوع از آيه، حديث، سخنان حكيمانه، ضرب المثل
و داستان هاي مناسب بهره مي گيرد.

   براي بيان مطلب از شيوه هاي مختلفي مثل »مقايسه«، »تمثيل«، »مناظره«
و ... استفاده مي كند.

 نوشته  را به نتايج ارزشمندي ختم مي كند.
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نوشتة زير را بخوانيد و نشان دهيد كدام بخش از متن، تحت   
تأثير مطالعات نويسنده، گستردگی و عمق بيشتري پيدا كرده است؟

 انسان و فرشته، دو ستايشگر خالق هستند و به ستايشگري معروف اند. ولي آيا جز
انسان و فرشته، ستايشگران ديگري هستند. آيا ما آنها را مي بينيم؟ مي شناسيم؟ حكايت 

زير، آيينه اي براي ديدن و شناختن اينان است:
»ياد دارم كه شبي در كارواني همه شب رفته بودم و سحر در كنار بيشه اي خفته. 
شوريده اي كه در آن سفر همراه ما بود، نعره برآورد و راه بيابان گرفت و يك نفس آرام 

نيافت. چون روز شد، گفتم:» اين چه حالت بود؟«.
گفت:» بلبالن را شنيدم كه به نالش درآمده بودند؛ از درخت؛ و كبكان در كوه و 
غوكان درآب و بهايم در بيشه. انديشه كردم كه مرّوت نباشد همه در تسبيح و من به 

خفته«. غفلت 
اين حكايت، به خوبي، نشان مي دهد كه تنها انسان ها و فرشتگان نيستند كه خداوند 
را ستايش مي كنند؛ بلكه هر چه در زمين  و آسمان است، به ذكر پروردگار مشغول است. 
قيام كوهساران، ركوِع آبشاران، قنوت درختان، سالم  غنچگان، همه و همه، نشان 

از سرود و ستايش دارند. 
خداوند هم در قرآن كريم بر اين حقيقت تأكيد مي كند و مي فرمايد:»ُيَسبُِّح  ِل ما 

مواِت َو ما  االَرض«) سورة تغابن و جمعه/ آية 1(.  السَّ
 پيام اين آيه براي  ما انسان ها اين است كه در حمد و  ستايش آفريدگارمان از حيوانات،

جمادات و نباتات عقب نيفتيم. 
بلبل به غزل خواني و قمري به ترانههر كس به زباني صفت حمد تو گويد

و يا
بس و  بنی آدم اند  نه  او  بر شاخساركردتوحيدگوی  زمزمه  كه  بلبلی  هر 
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 موضوعي را انتخاب كنيد و با بهره گيري از اطاّلعات و دانش خود، به آن، گستره و 
عمق ببخشيد.

موضوع:
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  داشتن پيش نويس
 داشتن پاك نويس ) رعايت عالئم نگارشي، امالي صحيح واژگان، درست نويسي ، خطِّ  خوش(

 گستردگي  و عمق نوشته
 رعايت طبقه بندي  ذهن و نوشته )مقّدمه  ، بدنه و نتيجه( 

 بهره گيري مناسب از  شيوه هاي پرورش فكر
 شيوة خواندن

 سنجه هاي ارزيابي :

 نوشته هاي خوانده شده )در تمرين 2( را ، با معيارهاي زير ارزيابي كنيد.

نتیجۀ بررسی و داوری
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 الف( من براي دل خود مي نويسم، بعضي ها كف مي زنند .
 ب( من از براي دل خود مي نويسم، بعضي ها كف مي زنند .

جملة» الف«، درست است. استفاده از نشانه هاي ربط، متّمم و... بايد بجا و 
مناسب باشد. به كارگيري نامناسب اين نشانه ها، به نوشته آسيب مي رساند و درك 

و دريافت را دشوار مي كند. در جملة»ب« كاربرد نشانة » از« اضافي است.

 جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

   او در خدمت مردم بود بلكه كمترين چشمداشتي نداشت.

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

  من مديون به تو هستم و براي جبران ، سعي ام را خواهم كرد.

............................................................................................................................................................
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 درختي را با ويژگي هاي زير، تصّور كنيد و متني دربارة آن بنويسيد.
  پا در هواست.    ريشه هايش در ابر فرو رفته است.

   شاخه هايش روي زمين گسترده شده است .
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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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 آدم این جوری، محّمد رفيع  ضيايی، چرخ فلك، 1390.
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 بهترین دانستني هاي علمي براي نوجوانان،  مايکل هالت و آلن وارد، نشر رجبی،1373. 

 بیست و هشت اشتباه نویسندگان،  جودي دلتون،  مترجم محسن سليماني، 1390.
 پرتقال خونی،  محّمد حمزه زاده،  بيست داستان برای  نوجوانان، قديانی، 1386.

 پیرمرد و دریا، ارنست همينگوي، ترجمة نجف دريابندري، خوارزمي، 1385.
 جایی كه ماه بوسه می زند بر كوه، گريس لين، ترجمة  پروين علی پور، افق،1391.

 جاناتان مرغ دریایی، ريچارد باخ،  ترجمة  هرمز رياحی و فرشته مولوی،  چ يازدهم، 1390.
 چهل نامة كوتاه به همسرم،  نادر ابراهيمي، روزبهان، 1393.

 حکایت نامه، حسين معلّم، کانون پرورش فکري، 1382.
 خانوادۀ آقاي چرخشي، طاهره ايبد،کانون پرورش فکري، 1389.

 خواب خون، محّمد عزيزي، نشر روزگار،چاپ پنجم، 1390.
 خواندني هاي كوتاه علمي،  اوداي لعل،  ترجمة پريسا همايون روز،  کتاب هاي قاصدک، 1378.
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