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معلّم، كلمة»مدرسه« را روی تختة كالس نوشت و گفت:» در درس گذشته آموختيم كه 
 يكي از بخش هاي اصلي نوشته، موضوع آن است. اكنون اگر موضوع نوشتة ما، » مدرسه «
 باشد و ما بخواهيم دربارة آن چيزي بنويسيم، بهتر است، نخست، خوب به آن موضوع، بينديشيم
و با مشورت يكديگر، آن را به بخش ها و اجزاي كوچك تر تقسيم يا طبقه بندي كنيم«. 

سپس گروه هاي دانش آموزان، سرگرم گفت وگو شدند.
چند دقيقه بعد معلّم، حاصل كاِر گروه ها را به اين صورت، روی تخته نوشت:

  گروه يكم: بهداشت، نظم و انضباط مدرسه.
  گروه دوم: ساختمان،كالس ها، آزمايشگاه، كتابخانه،فروشگاه مدرسه.

  گروه سوم: زمين ورزش، ابزار ورزشي، مسابقات فرهنگي- ورزشي مدرسه.
  گروه چهارم: دانش آموزان، معلّمان، مدير و معاونان مدرسه.

معلّم، پس از اينكه نظرات طبقه بندي شدة گروه ها را نوشت، 
بزرگ  وزنه اي  يكباره  بخواهيم  اگر  من،  خوب  دوستان  گفت: 
شايد  و  دهيم  انجام  را  كار  اين  نمي توانيم  آساني  به  برداريم،  را 
نيروي زيادي از دست بدهيم و كاري صورت نگيرد. در اين گونه 
موقعيت ها، اّولين گام اين است كه آن وزنة بزرگ را به پاره  هاي 

شود. ما سبك تر  باِر  تا  كنيم  قسمت  كوچك تري 
اين است كه  نوشتن و طبقه بندي ذهنی،  نقشه های  از  يكی 
يك موضوع كلّی را به موضوع هاي ُخردتري تقسيم  كنيم؛ يعنی 
آسان تر  نوشتن،  و  طبقه بندي  تا  سازيم  محدود  و  كوچك  را  آن 
صورت پذيرد؛ مثاًل اگر قرار باشد، دربارة »مدرسه« كه يك موضوع 
بسيار كلّی است، انشايی بنويسيم، نخست، موضوع »مدرسه« را به 
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ريزموضوع ها تقسيم و طبقه بندي مي كنيم؛ اين كار به نظم فكري ما ياري  مي رساند. 
در نتيجه كار نوشتن براي ما ساده مي شود.

  در نمودار زير، ساختمان يك نوشته با موضوع كلّي و موضوع هاي كوچك 
شده، ديده مي شود: 

بند نتيجه )جمع بندی(

موضوع کلی : مدرسه

بند اّول

بند دوم

بند سوم

بند مقدمه )زمینه سازی(

بندهای بدنه )متن نوشته(

با موضوع محدودتر: ساختمان و معماري مدرسه

با موضوع محدودتر: امکانات و فضای مدرسه

با موضوع محدودتر: کیفیت آموزشی مدرسه
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موضوع

بند مقدمه

بندهای بدنه

1

2

3

4

بند نتيجه

  مدرسة سال
مثل یک روز درسی در  برای من  دارد. سال  معنا  برای هر کس یک  سال 

دارد. معلم  و چهار  زنگ  که چهار  روز درسی  است. یک  مدرسه 
قرمز  روسری  و  سبز  پیراهنی  و  ُگلی  ُگل  چادری  با  بهار  خانم  اول،  زنگ 
طبیعت، تختة  روی  می زند.  تازه ای  حرف های  بهار  خانم  می آید.  کالس   به 

با  می کند.  تعارف  گل  می شود،  وارد کالس  که  شاگردی  هر  به  می کشد.  نقاشی 
می کند.  همراهی  رودخانه  با  می زند.  کف  درختان  با  می خواند،  آواز  گنجشکان 

نیست. خشکي  کالس  اصالً  بهار،  خانم  کالس 
زنگ دوم، آقای تابستان، کالس را با لحنی گرم شروع می کند. او مرد بسیار 
 خون گرمی است. زبان شیرینی دارد و با همه گرم می گیرد. آقای تابستان، موقع درس دادن،

شوخی های خوشمزه ای می کند و بّچه ها را حسابی می خنداند. آقای تابستان خیلی هم 
مهربان است. بّچه ها را در سایة خود پناه می دهد و میوه هایش را به آنها، می بخشد. 

خالصه، طعم درس های آقای تابستان تا مّدت ها زیر زبان ما می ماند.
زنگ سوم، زنگ شعر است. آقای پاییز که خودش شاعر است با کوله باری 
برای  خودش  هست.  هم  نّقاش  یک  او  البته  می آید.  کالس  به  خاطره  و  شعر  از 
شعرهایش نّقاشی می کشد. تمام رنگ هایی که او در نّقاشی هایش به کار می گیرد، 
شاعرانه هستند. رنگ سرخ، زرد، قهوه ای، نارنجی، طالیی و ... . پاییز، معلّمي خوب 

و دوست داشتنی است.
زنگ آخر، خانم زمستان به کالس می آید و جای آقای پاییز را می گیرد. تابلوی زرد 
 پاییز را پاک و با گچ سفید، همه جا را سفیدپوش می کند. اگر چه، زنگ آخر است و بّچه ها 
خسته اند و بعضي هم احساس خواب آلودگي دارند؛ اّما خانم زمستان آن قدر قشنگ 
زمستان، خانم  با  و  می برند  یاد  از  را  خواب  و  بّچه ها خستگی  که  می دهد   درس 

اما  است؛  سنگین  و  سرد  زمستان  خانم  مشق های  و  درس ها  می شوند.  بازی   هم 
نوید بخش بهاري سرسبز است و بّچه ها را در سختي ها پرورش مي دهد. 

 زنگ آخر که می خورد، مدرسة سال، در سکوتي نشاط انگیز به انتظار مي نشیند.
خانم بهار آرام آرام از راه مي رسد، کالس را تحویل مي گیرد و همه چیز دوباره 

ندارد. تعطیلي  این مدرسه، هیچ گاه  شروع می شود، 
                                                                     

 اكنون نوشتة زير را بخوانيد و به طبقه بندي اجزاي آن، توّجه كنيد:

با موضوع : 
تابستان

با موضوع : 
پاييز

با موضوع : 
زمستان

با موضوع : 
بهار

   مؤلّفان 
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 نوشتة زیر را بخوانید و موضوع کلّی و ریز موضوع های آن 
را با رسم نمودار نشان دهید.

شگفتیهای از یکی دارد. وجود زیادی شگفتیهای و عجایب دنیا در
جهانخلقت،جانورانهستند.جانوران،گونههایمختلفیدارند.

پرندگان، برای بال و پر میکنند. پرواز که هستند جانورانی پرندگان،
مهمترینعضواست.پرهااگرچهظریفاند،قوینیزهستند.پروباِلپرندگان
کهدرزمانپرواز،گستردهميشوند،درزمانسرما،لحافیگرموپوشندهودر
وقتخطرسپريبرایمخفيشدنپرندهاست.برخیازپرندگان،مثلتیرپرواز
میکنند.بعضیدیگربهراحتیتغییرجهتمیدهندوعدهاینیزدرآب،شیرجه
میزنند.شترمرغ،بزرگترینپرندهاستونمیتواندپروازکندومرغمگسخوار

بهاندازۀسرانگشتاستوکوچکترینپرندۀجهاناست.
خزندگانهمموجوداتعجیبيهستند.آنهابهرویزمینمیخزند.بدنشان
فلسداردومعموالًتخممیگذارند.بزرگترینخزنده،»تمساح«،بهطولهفتمتر

وکوچکترینآنها،مارمولکخانگیاستکهتنها18میلیمترطولدارد.
بهجای آبزیان،بهجایزندگیدرخشکی،درآبزندگیمیکنند.آنها
بههمینخاطرمیتواننددرزیرآبنفسبکشند.ماهیها ُشش،آبششدارند؛

اینآبزیانهستند. انواع از یکی
دوزیستان،جانورانیهستندکهقادرندهمدرآبوهمدرخشکیزندگی
کنند.آنهادرنوزادیابتداآبششدارند؛اّمابهتدریجبارشدکردن،صاحبیک

جفتُششمیشوندودرخشکی،نفسمیکشند.
اینگونهگونیوشگفتيخلقتجانوران،یکیازنشانههایقدرتخداوند

استوبرایمادرسهاوحکمتهایزیادیدارد.
مؤلّفان        
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 با استفاده از روش  طبقه بندي كردن موضوع، متني با  يكی از موضوع هاي
 زير بنويسيد.

    خانه     عینک   کالغ
  

موضوع:
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 نوشته هايي را كه در كالس، خوانده شد؛ بر پاية سنجه هاي زير، بررسي و نقد  كنيد.

  سنجه های ارزيابي :
 پيش نويسی

 طبقه بندي كردن موضوِع نوشته
   رعايت طبقه بندي ذهن و نوشته )مقّدمه، بدنه و نتيجه (

 پيراسته نويسی )رعايت نشانه های نگارشی، نداشتن غلط اماليی، 
توجه به درست نويسی، حاشيه گذاری(

 شيوة خواندن

نتيجة بررسي و داوري :
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 الف( من و حسن به كتابخانة عمومی شهر رفتيم و يك ساعت در آنجا مطالعه 
كرديم. روز بعد، من با معلّم و دانش آموزان، به كتابخانة عمومی رفتم.

 ب( من و حسن به كتابخانة عمومی شهر رفتم و يك ساعت در آنجا مطالعه 
كردم. روز بعد، من با معلم و دانش آموزان، به كتابخانة عمومی رفتيم.

جملة الف درست است.
ـ برای » نهاد مفرد«، فعل به صورت » مفرد« آيد: من به مدرسه رفتم.

ـ برای » نهاد جمع« فعل به صورت »جمع« می آيد )ما به مدرسه رفتيم(
ـ برای » نهاد مفردی كه همراه شخص ديگری« باشد و بين آنها »و« بيايد، فعل 

به صورت »جمع« می آيد: من و حسن به مدرسه رفتيم.
بيايد،  آنها »با«  ـ برای » نهاد مفردی كه همراه شخص ديگری باشد« و بين 
فعل با كلمة قبل از »با« هماهنگ است: من با حسن به مدرسه رفتم؛ ما با حسن به 
مدرسه رفتيم؛من با دانش آموزان به مدرسه، رفتم؛ دانش آموزان با من به مدرسه آمدند. 

 جمله هاي زير را ويرايش کنید:

 پروانه، در ميان گل ها چرخيدند؟
............................................................................................................................................................

 ملكه  با زنبورهای عسل به سمت باغ گل ها، پرواز كردند. 

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

 دانش آموز و معلّم، در كالس مهارت های نوشتاری، می نوشت.

............................................................................................................................................................
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با شكل  را  اصل ضرب المثل  بخوانيد،  را  زير  نوشتة   
كنيد. مقايسه  آن  يافتة  گسترش 

دارد« ، صدا �ن ضرب المثل: »�یک دس�ت

بازآفرینی َمثَل

اینجا  »شماها  گفت:  و  اتاق  یک  توي  برد  را  همرزمانش  صاحب خانه، 
راحت ترید«.

یک نفر از آنها  آواز می خواند و  بقیه  دست می زدند . صاحب خانه،  هر 
چند وقت یکبار،  به جمِع  آنها سر می زد و برایشان چای و شیریني می آورد.

مردی گوشه اتاق، کنار حاج داوود  نشسته بود و به در و دیوار نگاه می کرد.  
صاحب خانه، توی اتاق سرکشید و چشمش به مرد ساکت افتاد و به او گفت: 

»اخوي، اگه با ما قهری، چرا اومدی عروسی پسرم؟«
همه برگشتند و به مرد ساکت نگاه کردند. حاج داوود گفت: »از همرزمان  

قدیمه«.
صاحب خانه، گفت :»خیلي خوش اومدن؛ اّما اینجا که دیگه جبهه نیست، 

اینجا عروسی پسرمنه، اگه دست نزنید و شاد نباشید ناراحت می شم«.
مرد ساکت از جایش بلند شد و گفت : »خیلی دلم می خواست دست بزنم؛ 

ولی حیف که :یه دست صدا نداره!«
همه به آستین چپ مرد که آویزان بود، نگاه کردند.

             مهمان هایی با کفش های لنگه به لنگه
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 اكنون، ضرب المثل زير را گسترش دهيد.

�تر« �ی�ش ، �بر�ن�ش �ب �ی�ش ام�ش �ب ضرب المثل: »هر �که �ب

بازآفرینی َمثَل
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