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نوشتن مثل مجّسمه سازی است،
می آوری.  در  آن  از  چیزی  باالخره  و  می تراشی  را  آن  زمان  گذشت  با 

لحظه های نوشتن، لحظه های با ارزشی است.

درس سوم

 نوشته های عینی
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اهداف درس  
 تقویت توانایی به کارگیری حواّس پنج گانه در نوشتن متن های عینی؛

 آشنایی با مفهوم نوشته های محسوس، دیداری و واقعی؛ 
 تقویت توانایی بهره گیری از پرسش و پاسخ های عینی در نوشتن موضوعات عینی؛

 تقویت توانایی سامان دهی پرسش های عینی و ذهنی؛
 ایجاد نگرش مثبت، نسبت به طرح پرسش کلّی و جزئی در سامان دهی پرسش ها، به منظور 

تولید یک نوشتٔه عینی؛
     ایجاد عالقه مندی و نگرش مثبت نسبت به بهره گیری از منابع اطاّلعاتی در پاسخ گویی به 

پرسش ها.

محتوا: این درس به چگونگی نگارش نوشته های عینی )دیداری یا حّسی( با بهره گیری 
از حواّس پنج گانه می پردازد.

شعرگردانیهنجاِر نوشتارکارگاه نوشتنمتن و تصویر

در این درس آموزش 
مراحل نوشته های عینی به 

شرح زیر آمده است:
1ــ پرسش سازی

2ــ شناسایی و جدا کردن 
پرسش های عینی

3ــ گزینش و سازمان دهی 
پرسش ها

1ــ گزینش و سازمان دهی 
پرسش ها

2ــ انتخاب موضوع و 
طراحی پرسش و پاسخ

3ــ طرح پرسش، 
سازمان دهی پرسش ها و 
نشان دادن نقشٔه نوشتن

ــ انتخاب پرسش های 
مرتبط با متن

ــ گزینش واژٔه صحیح و 
کاربرد درست آن در جمله

درک و دریافت 
دانش آموزان از شعر؛ 

بازگردانی و بازپروری آن.

نمایۀ درس سوم
عنوان: نوشته های عینی
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روش تدریس  

که  است  این  اّول(  متوّسطٔه  نوشتاری  مهارت های  )و  دهم  نگارش  کتاب  ویژگی های  از  یکی 
روش های تدریس به گونه ای ُمسَتِتر در متن درس آمده و اغلب درس ها روشمنداند. دراین درس 
نیز برای نوشتن متن های عینی روشی در متن درس گنجانده شده است. مراحل این شیوه به شرح 

زیر است:
مرحلۀ اّول: پرسش سازی: روش های گوناگونی برای پرسش سازی وجود دارد، از جمله:

در مرحلٔه اّول می توان برای پرسش سازی از قیدهای پرسشی بهره گرفت. سپس بر اساس برخی 
از آنها پرسش سازی آغاز می گردد.

مرحلۀ اّول: پرسش سازی

چه؟ / چیست؟ )چه است؟(1

چرا؟2

چگونه؟3

آیا؟4

ِکی؟ / چه وقت؟5

چه کسی؟ / که؟ / کجا؟ / کیست؟6

کجا؟7

چه وقت؟8

چیست؟9
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چرا مردم ایران خانه های خود را با قالی تزیین می کنند؟1

نخ های قالی چگونه رنگ آمیزی می شود؟2

آیا قالی ها هم می توانند پرواز کنند؟3

چرا قالی بافان از نقشه استفاده می کنند؟4

قالی های نفیس بیشتر کجا یافت می شوند؟5

آیا می توان تصاویر قالی شکارگاه را به صورت داستان نوشت؟6

بزرگ ترین آرزوی قالی ها چیست؟ )= چه است؟(7

قالی چیست؟ )چه است؟(8

چگونه می توان احساس بافندٔه قالی را دریافت کرد؟9

نقشه های متنّوع قالی ایرانی نشانگر چیست؟ )چه است؟(10

قدیمی ترین قالی جهان کدام است؟11

چرا بافندگان قالی اسم خود را بر روی قالی می نویسند؟12

عبارت » هرکس قالی زندگی خود را خود می بافد « یعنی چه؟13

انسان ها قبل از پیدایش قالی از چه چیزی به عنوان زیرانداز استفاده می کردند؟14

مهد قالی جهان کجاست؟15

قالی بافی چه تأثیری بر اقتصاد خانواده ها دارد؟16

نمونه
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مرحلۀ دوم: شناسایی و جدا کردن پرسش های عینی: در این مرحله پرسش های عینی و ذهنی 
را جدا می کنیم. پرسش هایی که پاسخ دادن به آنها با بهره گیری از حواّس ظاهری امکان دارد، عینی 

و پرسش هایی که با بهره گیری از ذهن و خیال پاسخ داده می شوند،در حوزٔه ذهنی قرار می گیرند.

عینیمهد قالی جهان کجاست؟1

عینینخ های قالی چگونه رنگ آمیزی می شود؟2

ذهنیآیا قالی ها هم می توانند پرواز کنند؟3

عینیچرا قالی بافان از نقشه استفاده می کنند؟4

عینیقالی های نفیس بیشتر کجا یافت می شوند؟5

ذهنیآیا می توان تصاویر قالی شکارگاه را به صورت داستان نوشت؟6

ذهنیبزرگ ترین آرزوی قالی ها چیست؟7

عینیقالی چیست ؟8

ذهنیچگونه می توان احساس بافنده قالی را دریافت کرد؟9

ذهنینقشه های متنّوع قالی ایرانی نشانگر چیست؟10

عینیقدیمی ترین قالی جهان کدام است؟11

عینیقالی بافی چه تأثیری بر اقتصاد خانواده ها دارد؟12

ذهنیعبارت » هرکس قالی زندگی خود را خود می بافد « یعنی چه؟13

عینیانسان ها قبل از پیدایش قالی از چه چیزی به عنوان زیرانداز استفاده می کردند؟14
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مرحلۀ سوم 
به منظور جلوگیری از طوالنی شدن  پس از مشّخص کردن پرسش های عینی،  الف ( گزینش: 
انتخاب  برخوردارند،  بیشتری  و جّذابیت  اهّمیت  از  که  را  پرسش  پرسش ها چند  این  بین  از  متن، 

می کنیم. ضمناً پرسش هایی را انتخاب می کنیم که دربارٔه آنها اطاّلعات کافی داشته باشیم:

عینیچرا قالی بافان از نقشه استفاده می کنند؟1

عینینخ های قالی چگونه رنگ آمیزی می شود؟2

عینیقالی چیست ؟3

عینیمهد قالی جهان کجاست؟4

عینیجنس قالی چیست؟5

مرحلۀ سوم 
نظم  از سازمان دهی، طبق یک  را، پس  پرسش ها  این مرحله  در  ب( سازمان دهی پرسش ها: 
منطقی آنها را مرتب می کنیم و به آنها پاسخ می دهیم. حرکت از کل به جزء و از چارچوب و طرح کلّی 

به سمت خصوصّیات ریزتر است.

عینیقالی چیست؟1

عینیجنس قالی چیست؟2

عینینخ های قالی چگونه رنگ آمیزی می شود؟3

عینیچرا قالی بافان از نقشه استفاده می کنند؟4

عینیمهد قالی جهان کجاست؟5

و در مرحلٔه نهایی بر اساس پاسخ پرسش ها، متنی خلق می گردد.

نمونه

نمونه
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جستاری در متن  
در این درس شایسته است نمونه های متعّددی از نوشته های عینی در کالس درس خوانده شود. 

نوشتٔه زیر یکی از آنهاست:
» برگ های نارنج انبوه کالس را تاریک می کرد. تازه تخته سیاه را با نمد پارٔه کثیفی پاک کرده 
بودند. ذّرات گچ در فضای اتاق موج می زد و در ریه های ما می رفت. هنوز آقای معلّم نیامده بود...«

                                                                                                  )شلوارهای وصله دار، رسول پرویزی(

درنگی در قلمرو فّعالیت ها  

فّعالیت 1             فّعالیت 2               فّعالیت 3

کارگاه نوشتن
1ــ مراحل این شیوه به شرح زیر است:

در کتاب مرحلٔه پرسش سازی انجام شده است.

مرحلۀ دوم: شناسایی و جدا کردن پرسش های عینی

عینیزعفران چیست؟1
عینیچه رنگی است؟2
عینیچه طعمی دارد؟3
عینیچه بویی دارد؟4
عینینحؤه ِکشت آن چگونه است؟5
عینیکاربرد آن چیست؟6
ذهنیچرا زعفران با طال برابری می کند؟7
عینیزعفران چگونه بسته بندی می شود؟8
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ذهنیآیا نوع بسته بندی زعفران اهمّیت خاّصی دارد؟9
عینیهزینه کشت زعفران چقدر است؟10
ذهنیآیا کشت زعفران، کارکرد اقتصادی دارد؟11
ذهنیآیا زعفران از مواّد ضروری در تهّیٔه خوراکی هاست؟12
ذهنیزعفران چه خاصّیت هایی دارد؟13

مرحلۀ سوم 
الف( گزینش و سازمان دهی پرسش ها: پس از مشّخص کردن پرسش های عینی، به سازمان دهی 

آنها می پردازیم و طبق یک نظم منطقی آنها را مرتب می کنیم و به آنها پاسخ می دهیم. 

زعفران چیست ؟1
کاربرد آن چیست؟2
چرا زعفران با طال برابری می کند؟3
زعفران چه خاصیت هایی دارد؟4

ب( نوشتۀ کیک زرد:
  کیک زرد چیست؟ 

  در چه فرایندی تولید می شود؟
  ارتباط آن با بمب اتمی چیست؟

  در چه کشورهایی کیک زرد تولید می شود؟
  چرا به اورانیوم کیک زرد می گویند؟

 کیک زرد چگونه تهّیه می شود؟
  کاربرد اصلی آن چیست؟

 مواّد تشکیل دهندٔه آن چیست؟

نمونه
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سازمان دهی پرسش ها:
  کیک زرد چیست؟

  کاربرد اصلی آن چیست؟
  در چه فرایندی تولید می شود؟
 ارتباط آن با بمب اتمی چیست؟

 کیک زرد چگونه تهّیه می شود؟ 
  مواد تشکیل دهندٔه آن چیست؟

  چرا به اورانیوم کیک زرد می گویند؟
  در چه کشورهایی کیک زرد تولید می شود؟

آگاهی های فرامتنی  

شعرگردانی: شعر، سخنی اندیشیده، خیال انگیز و موزون است که با شگردهای هنری و ادبی، 
حّس زیبایی شناسی انسان را برمی انگیزد.

توجه به جابه جایی و حذف ارکان در فرایند شعرگردانی از اهّمیت ویژه ای برخوردار است. در 
نثر،   برخالف  آمیخته است. ساخت شعر،  با عناصر شعری  را  عالم ذهن محتوایی  در  اصل شاعر 
به  این ساختار فراهنجار  از هنجار و زبان معیار است. در شعرگردانی  یعنی فراتر  فراهنجار است 

ساخت معیار و هنجار زبان فارسی باز می گردد.  
شعرگردانی نیز همچون تصویرنویسی، حکایت نگاری و َمثَل نویسی شگردی برای نوشتن است. 
نمایٔه زیر، درجٔه اهّمیت عناصر مختلف را به عنوان شگردهایی برای نوشتن نشان می دهد. گستردگی، 
عمق، غنا، خیال انگیزی و تفّکرزایی شعر موجب گشته است که شعرگردانی در صدر این نمایه قرار 

گیرد. 

َمَثل نویسیشعرگردانی
حکایت نگاری

تصویرنویسی
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وقتی ما به گفتن یا نوشتن می پردازیم، سخن ما به طور طبیعی بر پایٔه منطق زبان استوار است و 
ارکان زبان را در جای صحیح خود به کار می بریم اما زبان شعر اغلب این گونه نیست. در زبان شعر 

ارکان زبان معموالً جابه جا یا حذف می گردد.
برای بازگردانی شعر مقّدماتی الزم است:

 شناخت هنجار زبان فارسی معیار؛
 شناخت ویژگی های زبان ادبی. 

منظور از شعرگردانی، فقط بازگردانی شعر و تبدیل آن به زبان نثر نیست؛ بلکه این تمرین بهانه ای 
کار  این  اجرای  برای  نوشتن.  هنگام  در  فضاسازی  و  ذهنی  چرخه های  افتادن  به کار  برای  است 

برداشتن گام های زیر پیشنهاد می گردد:
1  تأّمل: درنگ در بیت و شناخت واژه های آن. در این مرحله ذهن خواننده بر برونٔه ابیات خیمه 

می زند تا تلّفظ، معنا، امال، ساختمان و نوع واژه ها را شناسایی کند.
2  فهم: فهم اّولیه و ارتباط با متن در حّد معنای ظاهری واژگان و شکل گیری شبکٔه معنایی.

3  ادراک: منظور از ادراک، درک اجزای متن و روابط میان آنها و کشف هستٔه معنایی شعر 
است. به عنوان نمونه وقتی خواننده می گوید بیتی دربارهٔ شادی است، در واقع به محتوا و کشف 

هستٔه معنایی آن رسیده است.
4  پرورش فکر: ایجاد ایستگاه های ذهنی برای پرورش معنا. معنایی را که خواننده در مرحله 

قبل کشف کرده است در این مرحله پرورش می دهد.
5  معنا سازی: با توجه به موضوع مشخص شده معناسازی می کند و خوشه ها و معناهایی برای 

آن می آفریند.

هسته                         شاخه                             خوشه

شعرگردانی در اصل فرصت های فکری برای رشد ذهن است. این روش  6  نگارش متن: 
همچنین موجب تقویت مهارت نوشتن می گردد.

شعر گردانی در اصل ایجاد فرصت های فکری برای رشد ذهن است.
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درس چهارم

نوشته های گزارش گونه

 یا چیزی بنویس  
                  که قابل خواندن باشد

                                               یا کاری کن 
                                                           که قابل نوشتن باشد.
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اهداف درس
  آشنایی با نوشته های گزارش گونه؛

 آشنایی با کاربرد نوشتٔه عینی در گزارش نویسی؛  
 آشنایی با استفاده از روش پرسش سازی در گزارش نویسی؛

 تقویت توانمندی در کاربرد واژه های متناسب با فضای حاکم بر نوشته؛
 ایجاد نگرش مثبت نسبت به نگارش نوشته های عینی.

محتوا: آموزش نوشته های گزارش گونه به عنوان یکی از انواع نوشته های ذهنی

حکایت نگاریهنجار نوشتارکارگاه نوشتنمتن و تصویر

این درس به یکی از انواع 
نوشته های عینی اشاره 

دارد. گزارش، نمونٔه 
نوشته عینی است که در 

طی دو مرحله آموزش داده 
می شود:

ــ طرح پرسش های 
گوناگون عینی

ــ گزینش و سازمان دهی 
پرسش ها

ــ طرح پرسش بر اساس 
گزارش

ــ سازمان دهی پرسش ها
ــ انتخاب موضوع و خلق 

نوشته ای با بهره گیری از شیؤه 
پرسش و پاسخ سازی

ــ ارزیابی نوشته ها بر اساس 
سنجه های درس

ــ کاربرد واژه های 
متناسب با فضای 

حاکم بر نوشته 
ــ توجه به 

ویژگی های معنایی و 
آوایی واژگان

بازنویسی حکایتی از 
گلستان سعدی به زبان 

ساده

نمایۀ درس چهارم
عنوان: نوشته های گزارش گونه



71

روش های تدریس  

پرسش هایی  و طرح  » پرسش سازی «  بر  در درس چهارم  تدریس گروه های مکّمل:  روش   
مناسب تأکید شده است. 

برای آموزش گزارش نویسی، که نوعی از نوشتٔه عینی است، به شرح زیر عمل می کنیم:

آموزش از طریق گروه های مکّمل  

گام یکم: گروه بندی 
دانش آموزان به صورت گروه های شش نفره و هر گروه به دو دستٔه » الف« و  » ب « تقسیم می شوند.

گام دوم: ارائۀ کاربرگ
دو کاربرگ مختلف در اختیار داریم: » کاربرگ شمارٔه یک« و » کاربرگ شمارٔه دو«. کاربرگ ها 

را در اختیار هر یک از گروه ها قرار می دهیم.
کاربرگ شمارۀ یک: در کاربرگ شمارٔه یک، سه موضوع برای گزارش نویسی مشّخص شده 
است )نکتٔه بسیار مهّمی که در انتخاب موضوع گزارش باید به آن توّجه کنیم این است که انتخاب 
موضوعات باید به گونه ای باشد که دانش آموزان به آن احاطٔه کامل داشته و مکان و فضای مورد نظر 

را دیده و دربارهٔ آن به اطالعات کافی دست یافته باشند.
اعضای گروه یکی از موضوعات را به دلخواه برمی گزینند و دربارٔه آن، هشت تا ده پرسش عینی 

طرح می کنند. سپس به سامان دهی پرسش ها می پردازند و به آنها پاسخ می دهند.
کاربرگ شمارۀ دو: در زمانی که اعضای » دستٔه الف « در حال طرح پرسش و پاسخ گویی به 

پرسش ها هستند کاربرگ شمارٔه دو نیز در اختیار »دستٔه ب« قرار می گیرد.
در این کاربرگ گزارشی وجود دارد. اعضای دستٔه ب باید پرسش هایی را که ممکن است گزارش 
بر اساس این پرسش ها شکل گرفته باشد از دل این گزارش استخراج کنند و بر روی کاربرگ ثبت 

نمایند.
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گام سوم: نوشتن متن
اکنون هر یک از دسته های الف و ب باید بر اساس پرسش های کاربرگ خود، متنی گزارش گونه 

بنویسند.
کاربرگ شمارهٔ یک اکنون حاوی پرسش و پاسخ هایی پیرامون موضوعی است که در اختیار دستٔه 

ب قرار می گیرد و اعضای گروه بر اساس این پرسش و پاسخ ها نوشته ای گزارش گونه می نویسند.
پاسخ های دستٔه ب  و  پرسش ها  تنها حاوی  ) که  دو  کاربرگ شمارٔه  دوم  زمان صفحٔه  همین  در 
است( در اختیار دستٔه الف قرار می گیرد و آنان بدون اینکه نوشتٔه گزارش گونه را ببینند تنها بر اساس 

پرسش و پاسخ دستٔه »ب« نوشته ای گزارش گونه می نویسند.

گام چهارم: قرائت متن در گروه 
در این مرحله با نظارت معلّم نوشته های دستٔه الف و ب در گروه شش نفره مورد نقد و بررسی قرار 

می گیرد.

درنگی در قلمرو فّعالیت ها  

فّعالیت1             فّعالیت2               فّعالیت3

از آنجایی که روش پرسش سازی در تولید متن های عینی در درس گذشته بیان شد، این بخش به 
ارائٔه پاسخ و توضیح نیاز ندارد. 


