.
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.
معلّم ،نقشة يك ساختمان را روي تختة كالس ،جاي داد و به دانشآموزان گفت:
«مطمئنم كه شما ارتباط بين نقشة ساختمان و طرح نوشته را ميدانيد .اكنون ميخواهيم
با مقايسة اين دو ،درس را آغاز كنيم .پس خوب د ّقت كنيد و به پرسشهاي زير،
بينديشيد».
طراحي كرده است؟
آيا مهندس ساختمان ،اين نقشه را بدون فكر و تأ ّملّ ،
به نظر شما ،چه عواملي به ذهن مهندس ،كمك كرده تا نقشة ذهني او شكل
بگيرد؟
طراحي نقشه و نهايي شدن آن ،براي بنا كردن ساختمان ،چه مواد و مصالحي
پس از ّ
نياز داريم؟
دانشآموزان در سكوتي همراه با ّ
تفكر ،به پرسشها ميانديشيدند .اندكي بعد ،معلّم،
احي نقشة ساختمان
طر ِ
نقشة ساختمان را از روي تختة كالس برداشت و گفت« :پس از ّ
طراحي نقشة نوشتن هم به
به مواد و مصالح (آجر ،گچ ،سيمان ،شن و  )...نياز داريم .بعد از ّ
«كلمات» نياز داريم تا با كنار هم چيدن آنها ،نوشتهاي توليد كنيم .اين دقيق ًا همان چيزي
است كه امروز بايد دربارة آن گفت  و  گو
كنيم».
سپس معلّم ،نموداري را روي تختة متن
طراحي كرد و از دانشآموزان خواست،
كالس ّ
به ارتباط هر بخش از نمودار ،با بخشهاي
توجه كنند.
ديگرّ ،
بند

جمله
گروه
واژه
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معلّم به نمودار اشاره كرد و گفت «:همان طور  كه ميبينيد ،يك متن از تركيب چند بند
تشكيل مي شود .بند از تركيب چند جمله ساخته ميشود .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 واژهها،
سنجيدهتر و زيباتر باشد ،نوشتة ما به همان اندازه ،پسنديدهتر خواهد بود.
خانوادة سال
خانوادة سال ،خانوادهاي ساده و صميمياند؛ 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 ميآيد و
كار خود را آغاز ميكند.
شغل اصلي پاييز ،آرايشگري است؛ بعد از رفتن تابستان ،وقتي سر و روي درختان
به هم ميريزد و گيسوانشان بلند ميشود ،پاييز از راه ميرسد ،قيچي خود را بر ميدارد؛
27

چنگ در موي درختان ميزند و س ِر افشان و شلختة آنها را مفت و مجاني ميتراشد .در
سلماني پاييز ،هيچ درختي در نوبت نميماند .پاييز ،زلف دراز همة درختان را نخست
رنگ ميكند و سپس هم زمان كوتاه ميكند.
پاييز ،جاجيم بافي هم بلد است .تا از راه مي رسد ،دار جاجيم را برپا ميكند و
دست به كار ميشود .با تار و پود برگ ،جاجيم رنگارنگي ميبافد و روي زمين پهن
ميكند .كارخانة جاجيم بافي پاييز ،شب و روز كار مي كند.
خاصي دارد .هرگاه
طراحي پيكرة درختان ،مهارت ّ
هنر ديگ ِر پاييز ،ن ّقاشي است .در ّ
در قاب چشم هايتان ،عكس دستهاي كالغ ،روي يك درخت بيبرگ ديديد ،بدانيد كار،
ِ
  استاد رنگ آميزي روي برگهاست.
كار پاييز است .پاييز
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 متن ّوعتر كرده است.

مثل( :سلماني ،آرايشگاه)( ،گيسو ،مو ،زلف)( ،تراشيدن ،كوتاه كردن)( ،مفت ،مجاني)،
طراحي ،عكس ،رنگ آميزي)( ،ماهر ،تَردست ،هنرمند) .
(نقّاشيّ ،
با آوردن كلمه هاي متضاد ،معناي برخي جمله ها ،دقيقتر و روشنتر شده است.

مانند ( :به آرامي #با هياهو)( ،دراز  #كوتاه).
با ايجاد شبكة معنايي ،بر پيوستگي و انسجام نوشته ،افزوده شدهاست.

همچــون( :فرزنــد ،خانــواده ،بــرادران ،خواهــران) ( ،آرايشــگري ،مــو ،زلــف ،گيســو،
قيچــي ،ســلماني ،تراشــيدن)( ،جاجيــم ،بافتــن ،دار ،تــار ،پــود ،رنگارنــگ ،پهــن كــردن)،
طراحي ،مهارت ،قاب ،عكس).
( هنر ،نقّاشيّ ،
با گسترش دادن واژههاي رايج و همه فهم ،تركيبهاي تازهاي ،ساخته شدهاست.

نظیر( :خانوادة سال) (،پاييز آرايشگر ) ( ،زلف دراز درختان)( ،كارخانة جاجيم بافي پاييز)،
( استاد رنگ آميزي) ( ،س ِر افشان و شلخته) و ...
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كوتاهي جملهها و تن ّوع فعلها ،سبب ج ّذابيت جملهها و متن شده است.

همانند :پاييز از راه ميرسد ،قيچي سلماني خود را برميدارد؛ چنگ در موي درختان
ميزند و سر افشان و شلختة آنها را مفت و مجاني ميتراشد .در سلماني پاييز ،هيچ درختي
در نوبت نميماند .پاييز ،زلف دراز همة درختان را نخست رنگ ميكند و سپس هم زمان
كوتاه ميكند.
معلّم ،پس از بررسي متن «خانوادة سال» ،به دانش آموزان گفت  « :اين نوشته به خاطر
سادگي متن ،جملههاي كوتاه ،واژهها و موضوع آشنا ،نمونة خوبي براي آموزش كاربرد واژگان
است .ما هم ميتوانيم با بهرهگيري از اين شيوهها ،واژهها را كنار هم بچينيم و با تمرين
بيشتر ،نوشتههايي متن ّوع ،استوار و زيبا و ح ّتي بهتر از «خانوادۀ سال» ،بيافرينيم».
اكنون شيوههاي كاربرد واژگان را به طور خالصه ،بازگو ميكنيم :
 .1به كارگيري واژه هاي مترادف
 .2بهره گيري از واژه هاي متضاد
 .3استفاده از ظرفيت شبكة معنايي
 .4گسترش واژه
 .5تن ّوع در كاربرد فعل ها
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متن زير را بخوانيد و شيوه هاي كاربرد واژگان را در آن
نشان دهيد.

برادران ،اي برادران ،قربانتان بشوم! اين ا ّول سال و آغاز بهار ،همة كساني
كه با هم قهر بودند ،آشتي كردند .شما كه تا همين ديروز و پريروز با هم چلو پلو
مي خورديد و ديشلمة همديگر را فوت ميكرديد و قربان صدقة هم مي رفتيد و
غيره ،حاال مثل كارد و پنير شدهايد 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 ،ميخواهيم برويم به
كارمان برسيم .اصالً بگو ببينم كار شما از كجا بيخ پيدا كرد؟ چه جوري رابطهتان
شكر آب شد؟ ارتباط تنگاتنگ شما در اثر چه مسئلهاي از هم گسيخت؟ چي شد
كه همچين شد؟...
به همين زودي ،با تلخيص و اندكي تغيير
نوع كاربرد
ِ
واژههاي مترادف
واژههاي متضاد
ظرفيت شبكة معنايي
گسترش واژه
تن ّوع فعل ها
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نمونه ها

به دلخواه ،موضوعي را برگزينيد و به هنگام نگارش از همة گونههاي كاربرد واژگاني
(مترادف ،متضاد ،شبكة معنايي ،گسترش واژه و تن ّوع افعال) ،بهره بگيريد.
موضوع:
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و نقدكنید.

یکی از نوشته های عضو گروه خود را انتخاب و آن را بر پاية معيارهاي زير ،بررسي
سنجه هاي ارزيابي :

داشتن پيش نويس
داشتن پاكنويس (رعايت عالئم نگارشي ،امالي صحيح واژگان ،درست نويسي،خ ّ ِ
طخوش)

بهره گيري از انواع كاربرد واژگاني (واژگان مترادف ،متضاد ،شبكة معنايي ،گسترش واژه

و تن ّوع افعال)

رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته (مقدمه ،بدنه و نتيجه)
بهره گيري مناسب از شيوه هاي پرورش فكر
شیوۀ خواندن
نتيجة بررسي و داوري
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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؛ ا ّما جملة دوم به سبب ِ
حذف «شد» ،از بخش ا ّول،
نادرست است .در اين مثال ،فعل جملة ا ّول «شد» و فعل جملة دوم « زد » است .دو
فعل متفاوت نميتوانند جانشين هم شوند.
هنگامي حذف فعل ،صحيح است كه عين ًا تكرار شده باشد و براي پرهيز از تكرار
آن ،يك فعل ( معمو ًال ا ّولي) را حذف ميكنيم و دومي را نگه ميداريم.
جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

 آرمان ،به دريچة سحرآميز نگاه و وارد آن شد.
............................................................................................................................................................

شغال شكمو ،داخل باغ و از انگورهاي آن خورد.

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

زد�دي پ � ي�راه�ني را زد�دي�د و آ�ن را ب�ه
بب
ب�
پ�س ش
رو�د.
ر� داد �كه ب�ه ب� زا�ار ��رد و ف� ش

ب
پ
�سر پ � ي�راهن را ب�ه ب� زا�ار �رد؛ ا ّما آ�ن را

زا� او زد�دي�دن�د.

پ ش پ
ب� �
�ق� ب
در� �رس ي�د:
�� ،
و تي �ه خ� نا�ه ر شگ� ت
ق� ي�
« پ � ي�راهن را ب�ه چ�ه م�تي �فرو�خ�تي؟».

ق� ي�
پ� �
� «:ب�ه همان م�تي �كه ش�ما �خري�ده
سر گ� ف ت

�بو يد�د!».
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