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

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

نوشتن	زگفتن،	مهم	تر	شناس									به	گاِه	نوشتن،	به	جای	آر	هوش
		مسعود سعد 	 	 	 	 	 	

نوشتن	در	دنیاي	امروز	یكي	از	مهارت	هاي	بهتر	زیستن	و	از	توانایي	هاي	زباني	
است	که	در	پي	سه	مهارت	دیگر)گوش	دادن،	سخن	گفتن	و	خواندن(	جاي	مي	گیرد.	
مي	گیریم؛	 فرا	 طبیعي	 و	 تدریجي	 طور	 به	 ُخردسالي	 از	 را	 سخن	گفتن	 و	 گوش	دادن	
خواندن	را	پس	از	حضور	در	مدرسه	و	آموزش	و	تمرین	و	تكرار،	مي	آموزیم؛	اّما	نوشتن	
بعد	از	آشنایي	با	الفباي	خواندن،	آغاز	مي	شود.	به	همین	سبب،	مهارِت	نوشتن	را	نتیجه	

و	محصول	خواندن	مي	دانیم.
زندگي	 اولیۀ	 نیاز	 نوشته،	 قالب	 در	 مقصود	 بیان	 توانایي	 صاحب	نظران	 دید	 از	
اجتماعي	و	مؤثّرترین	راه	ارتباطي	در	جهان	امروز	و	فضاي	رسانه	هاي	نوپدید	است.	
این	برنامه،	در	پي	پرورش	چنین	رویكردي	در	فضاي	آموزش	عمومي	است	و	پس	از	
سال	ها،	اکنون	با	مطالعۀ	تاریخ	آموزشي	گذشته	و	تجربه	هاي	جهاني	در	قلمرو	آموزش	

نوشتن،	محتوایي	کاماًل	ساختمند	و	علمي	را	پیِش	رو،	نهاده	است.
براي	اینكه	مهارت	نویسندگي	ما	خوب	تقویت	شود؛	الزم	است	به	گام	هاي	زیر،	

توّجه	کنیم:					
	تماشاي	پدیده	ها	)جهان	پیرامون	را	به	خوبی،	مطالعه	و	مشاهده	کنیم(.
	درنگ	و	تأّمل	در	شنیده	ها	)خوب	به	سخنان	دیگران	گوش	بدهیم(.

		پرورش	حّس	بویایي	)نسبت	به	دل	انگیزي	و	ناخوشي	بوها	به	قوة	خیال	خود	
اجازة	پرواز	بدهیم(.
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درك  و  شناسايي  آنچه  به  نسبت  را  خود  حّس  المسه،)چشم  حّس    تقويت 
بدهيم(.   آن   به  تصوير سازي  و  خلق  فرصت  و  كنيم  حّساس  مي كند؛ 

    پرورش حّس چشايي يا ذائقه، )درك مزه و حّس و حالي كه از راه چشيدن 
در ما پديد مي آيد؛ فرصت بسيار مناسبي براي تقويت تخّيل است(.

    پس از همة اينها، مهم ترين كار، تأّمّّّّّل و تفّكر دربارة ديده ها و پديده ها است؛ 
و اين پرسش كه، چرا چنين است ؟

تاكنون  اگر  است.  نوشتن  در  درآمِد كسب مهارت  و پيش  الفبا  قدم،  اين شش 
در نوشتن به توانايي الزم نرسيده ايم، بايد در تقويت گام هاي ياد شده، بيشتر تالش 
كنيم و بخوانيم. فرصت هاي تفّكر را افزايش دهيم و در خوانده ها، ديده ها، شنيده  ها و 

دريافت ها بيشتر بينديشيم و بر زمان بحث و گفت و گو در آن زمينه ها بيفزاييم. 
در آموزش محتواي اين كتاب، تأكيد ما بر بهره گيري از روش هاي فّعال و تقويت 
مطالعه  بازانديشي،  و  بحث  گفت وگو،  است.  دانش آموزان  مشاركت پذيري  روحية 
شيوه ها  بهترين  از  فكر،  بازپروري  و  بازسازي  مشورت،  و  همفكري  كتاب خواني،  و 
است.  نوشتن  در هنگام  مؤثّر  تحليل  و  نقد  و  زايا،  و  به ذهن چاالك  براي رسيدن 
تلّقي(،  طرز  سازي  )روشن  انديشه ها  برخورد  و  زايش  روش هايي چون:  به كارگيري 
بارش فكري، نوآفريني)بديعه پردازي( و حّل مسئله، در تدريس اين درس ها، اثربخش 

و كارا خواهدبود.
كه  است  اين  يادآورشويم؛  بايد  كتاب  اين  آموزه هاي  از  ارزشيابي  دربارة  آنچه 
رويكرد برنامه و محتواي اين كتاب، » رويكرد مهارتي« است. يعني توانايي نوشتن، 
مهارتي است كه در پي آموزش، تمرين، تكرار، كار و نوشتار، كسب مي شود. از اين رو، 
اين درس، كاماًل ورزيدني و عملي است. دانستني هاي حفظي اين كتاب، بسيار اندك 
و ناچيز است؛ از كشاندن آموزش كتاب به سمت مباحث دانشي و حفظ كردني پرهيز 
شود. دانش آموزان بايد در كالس، فرصت نوشتن و بازنويسي و نقد نوشته هاي همديگر 
را تجربه كنند. مناسب ترين راه، همين است. يكي از اصلي ترين داليل كاهش حجم و 
تعداد درس ها ايجاد فرصت بيشتر براي تجربه هاي يادگيري است. كمتر حرف بزنيم و 

بيشتر به دانش آموزان براي نوشتن، فرصت بدهيم. 
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در	هر	درس	سنجه	ها	و	معیارهایي	را	برشمرده	ایم	که	الزم	است	در	نوشته	هاي	
دانش	آموزان	و	ارزیابي	از	آنها	مورد	توّجه	قرارگیرد.	

ساماني	 اگر	ذهن،	 است.	 پرورش	ذهن	 و	 فكر	 پویایي	 کتاب،	 این	 اصلي	 هدف	
درست	و	پرورده	داشته	باشد،	گفتار	و	نوشتار	هم	منّظم	خواهد	شد.	شناخت	راه	هاي	
افزایش	توان	نوشتن	است.	 بنیاني	در	 از	گام	هاي	 پرورش	ذهن	و	غني	سازي	تفكر،	
از	این	رو،	در	این	کتاب،	همۀ	تالش	ما	این	بوده	است	که	راه	ها	و	رودهایي	را	که	
به	دنیاي	ذهن	دانش	آموز	منتهي	مي	شوند،	شناسایي	کنیم	و	اهّمیت	آن	را	به	عنوان	

یادآور	شویم. زباني	 مهارت	هاي	 رشد	 پیش	درآمِد	
باید	نقشۀ	آن	را	در	 هر	دانش	آموز	یا	نویسنده،	پیش	از	نوشتن	دربارة	موضوع،	
ذهن،	طّراحي	کند،	بهتر	است	مراحل	و	گام	هاي	آن	را	پیش	بیني	نماید	و	حّتي	بر	روي	
کاغذ	بنویسد.	بنابراین،	دبیران	گرامي	در	آموزش،	بر	این	مسئله	)طّراحي	و	مهندسي	
را	 نوشته	 تدوین	 مراحل	 و	 ذهني	 نقشۀ	 نیز	 دانش	آموزان	 از	 و	 کنند	 تأکید	 نوشتن(	

نمایند. درخواست	
پرورش	 راه	هاي	 آموزش	 به	 که	 دارد	 درس	 هشت	 دارید؛	 رو	 پیش	 که	 کتابي	
فكر	و	شیوه	هایي	براي	آسان	تر	نوشتن	و	موضوع	کتاب	خواني	و	آشنایي	با	مقّدمات	
نقدنویسي	مي	پردازد.	از	نظر	ما	نقطۀ	آغاز	نوشتن،	فكرکردن	و	مهندسي	ِنوشتن	است،	
براي	 سپس	 و	 گفتیم	 سخن	 نوشته،	 ساختمان	 و	 ذهني	 نقشۀ	 از	 نخست	 بنابراین،	
تدوین	کرده	ایم.	 روش	هایي	 و	 چارچوب	ها	 نوشتن،	 یادگیري	 و	 آموزش	 	ساده	سازي	
در		پي	هر	درس	این	کتاب،	تمرین	هاي	نوشتاري	درچند	بخش	با	عنوان	»		فّعالیت	هاي	
نگارشي«،	»		درست	نویسي«	و	»		تصویرنویسي«،	»		حكایت	نگاري«	یا	»		َمَثل	نویسي«،	

سازماندهي	شده	است.	
»فّعالیت	هاي	نگارشي«	با	نظمي	علمي	و	منطقي	آموزشي	به	دنبال	هم	آمده	اند؛	
و	با	هدف	تقویت	توانایي	تشخیص،	پرورش	توانایي	نوشتن	و	تولید	دانش	آموزان	و	

افزایش	توانایي	بررسي	متن،	تحلیل	و	نقدنویسي،	طّراحي	شده	اند.
بخِش»درست	نویسي«	با	هدف	آشنایي	و	آموزش	هنجارهاي	نوشتن	در	زبان	
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فارسي	معیار،	در	ساختار	کتاب	گنجانده	شده	است.	طبیعي	است	که	پس	از	
رعایت	 را	 این	هنجارها	 است	 نوشتن،	الزم	 به	هنگام	 نكات،	 این	 یادگیري	

کنیم.
را	 درس	ها	 نوشتاري	 فّعالیت	هاي	 از	 دیگر	 بخشي	 	»حكایت	نگاري«	
و	 ساده	 زبان	 به	 بازنویسي	 بر	 تأکید	 نگاري،	 حكایت	 در	 مي	دهد.	 تشكیل	

ساده	نویسي	است.	
را	 که	»مثل«	 است	 نوشتنی	 کارهای	 از	 دیگر	 گونه	ای	 »		مثل	نویسی«	
بهانه	ای	برای	خلق،	تولید	و	آفرینش	متنی	جدید،	قرار	می	دهد.	مثل	نویسی	

در	حقیقت	شیوه	ای	از	بازآفرینی	است.
حكایت	و	َمَثل	در	بارور	سازي	ذهن	و	زبان	و	پرورش	حافظه	و	تقویت	
توان	خوب	سخن	گفتن	و	زیبا	نوشتن	بسیار	مؤثّر	است.	مایه	هاي	طنز	نهفته	
در	برخي	از	حكایت	ها	و	مثل	ها،	طراوت	ویژه	اي	به	فضاي	ذهِن	اهِل	زبان	
تازه	بدان	مي	افزاید	که	در	خاّلقیت	و	نوآفریني،	بسیار	 مي	بخشد	و	نشاطي	
نقشمند	و	اثرگذار	است.	به	ویژه،	مثل	ها	در	افزایش	توان	سخنوري	و	قدرت	

نویسندگي،	کارمایه	و	نیروي	شگرفي	دارند.
هفتگي	 ساعت	 و	 ساعت؛	 دو	 »		نگارش«	 کتاب	 هفتگی	 آموزش	 زماِن	

است. ساعت	 دو	 هم	 امال،	 با	 کتاب»		فارسي«	
نمونه	های	 است،	 شده	 سعی	 محتوا،	 سازماندهی	 و	 تدوین	 بخش	 در	
مناسبی	از	نویسندگان	ایرانی	و	ادبیات	جهان	گزینش	شود	تا	به	کمک	این	
متن	ها،	هم	اصول	و	ساختار	نوشتن	را	آموزش	دهیم	و	هم	الگویی	از	نوشتن	
پیش	روی	خوانندگان	بگذاریم.	در	این	میان،	متن	هایی	که	بی	نشان	هستند،	

از	قلم	مؤلفان	این	کتاب	تراویده	اند.
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 سخنـي با دانش آمـوزان عـزيز

درمان	 سبب	 دارو،	 یک	 مثل	 نوشتن	 هستند،	 معتقد	 نویسندگان	 از	 بسیاری	
می	شود	و	انسان	را	آرام	می	کند.	روانشناسان	هم	با	نویسندگان،	هم	عقیده	هستند	و	
می	گویند:	»وقتی	انسان	مشكالتش	را	روی	کاغذ	می	نویسد،	از	شّدت	رنج	و	سنگینی	
مشكالت،	کاسته	می	شود	و	آن	مشكل	در	نظرش	کوچک	تر	جلوه	می	کند	و	این	سبب	

آرامش	روحی	او	می	شود«.
اکنون	فرصتی	را	که	با	درس	»نگارش«،	برای	تمرین	بهتر	و	بیشتر	نوشتن	فراهم	
شده	است،	غنیمت	بشماریم	و	از	آرمان	ها	و	آرزوها،	دیده	ها	و	شنیده	ها،	موّفقیت	ها	و	
شكست	ها	و	...	بگوییم	و	بنویسیم.	یادمان	باشد،	افكار	و	رویاهایی	را	که	می	نویسیم،	

زودتر	به	واقعیت	می	پیوندد.
سال	گذشته،	سفر	پرماجرای	نوشتن	را	با	هم	آغاز	کردیم؛	سفری	که	برپایۀ	یک	
»		نقشۀ	ذهنی«،	طّراحی	شده	بود.	اجزا	و	عناصر	نقشۀ	ذهنی	نوشتن،	»موضوع،	مقّدمه،	
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تنه	و	نتیجه«	را	شناختیم	و	مرحله	به	مرحله،	پیش	آمدیم.
آموختیم	که	برای	نوشتن،	چه	»موضوع	هایی«	را	برگزینیم،	چگونه	»	مقّدمه«	
کنیم.	 و	چگونه	»جمع	بندی«	 بنویسیم	 را	 مطالبی	 نوشته،	چه	 »	تنۀ«	 در	 بنویسیم،	
کوچک	کردن	 و	 »طبقه	بندی	 روش	 از	 نوشتن،	 آسان	تر	 و	 بیشتر	 ذهنی	 نظِم	 برای	
موضوع«	استفاده	کردیم.	با	ساختار	»	بند«	آشنا	شدیم	و	آن	را	در	نوشته	های	خود	
به	کار	بردیم	و	شیوة	»	طرح	ریزی	و	نوشتن	موضوعات	عینی	و	ذهنی«	را	فرا	گرفتیم.	
همۀ	این	درس	ها	برای	رسیدن	به	یک	نظم	ذهنی	بود؛	داشتن	ذهن	طبقه	بندی	شده	

و	منّظم،	الزمۀ	مهارت	یافتن	در	نوشتن	است.
اکنون	باید	برای	خوب	نوشتن،	ذهن	و	فكر	منّظم	خود	را	بپروریم	تا	نوشته	های	
ما	عمیق	و	تأثیرگذار	شوند.	درس	های	این	کتاب،	»		راه	های	پرورش	و	پویایی	ذهن«	

را	به	ما	می	آموزند.
اگر	آموزه	های	طبقه	بندی	شدة	کتاب	را	در	فّعالیت	های	نوشتاری،	به	درستی	

به	کار	گیریم،	نوشته	هایی	منسجم،	عمیق،	با	احساس	و	تأثیرگذار،	خواهیم	داشت.
و	 آغاز	کنیم.	من	 را	 نوشتن	 به	کار	شویم	و	 اکنون،	هنگام	آن	است	که	دست	
شما	همراهان	این	راهیم.	هر	جا	که	الزم	باشد،	به	کمک	هم	می	شتابیم	و	مرحله	به	
مرحله	پیش	می	رویم	تا	در	سرزمین	»	نوشتن«،	درس	های	بهتر	زیستن	را	فراگیریم.

 گروه زبان و ادبیات فارسي

 دفتر تألیف کتاب های درسى عمومى و متوسطه نظری
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انشای	 عالم،	 رو،	 این	 از	 است؛	 آفریده	 منظّم	 و	 زیبا	 را	 جهان	 هستی،	 	
پروردگار

الهی	است.	خداوند	به	ما	عقل،	هوش،	چشم،	گوش	و	دیگر	حواس	را	بخشیده	است	تا	

جلوه	های	جمال	و	جالل	او	را	بهتر	بشناسیم	و	درك	کنیم.

و	در	 ما	هستند	 انشای	خداوند	در	وجود	 گوش،	چشم	و	دل	و	حس	های	دیگر،	

حقیقت	پنجره	هایی	برای	شناخت	بهتر	آفرینش	پروردگار	به	شمار	می	آیند.	برای	درك	

ف	شگفتی	ها	باید	به	تفّكر	در	پدیده	ها	و	خالق	آنها	بپردازیم؛	خوب	و	
زیبایی	ها	و	کش

نیم	و	دربارة	دیده	ها،	شنیده	ها	و	خوانده	ها	
دقیق	نگاه	کنیم؛	گوش	بدهیم؛	بسیار	بخوا

بپرسیم	و	از	پرسیدن	نهراسیم.

از	 یكی	 است.	 زیستن	 بهتر	 مهارت	های	 در	 توانایی	 کسب	 مقدمۀ	 اینها،	 همۀ	 	

مهارت	های	زندگی،	توانایی	درست	نوشتن	است	تا	بتوانیم	افكار	و	خواست	های	خود	را	

	راه	نوشتن	با	دیگران	ارتباط	برقرار	کنیم.
بنویسیم	و	از

																																					
		 	 	 				

جهان،	چون	دست	خّط	کردگار	است
نویسد		گه	به	خاك	و	گاه	بر	سنگ
بخوانیم را	 باران	 شعِر	 تا	 بیا	
گهی	دشت	است	و	گاهی	کوهساران
ندانی چون	 خدایی،	 شعر	 هم	 تو	

است آموزگار	 برترین	 خود	 خدا	
تنگ دّرة	 گاهی	 و	 کوه	 بر	 گهی	
برفشانیم شادی	 اشِک	 باران،	 چو	
آبشـــاران بلنـِد	 شعـــِر	 گهـی	
بخوانی؟ خود	 را	 خویشتن	 باید	 که	

 )على موسوی گرمارودی(
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اّولین جلسۀ کالس »    نگارش«، با ورود معلم، آغاز شد. دانش آموزان که از 
سال قبل، نوشتن را به طور رسمی و روشمند شروع کرده بودند، بی آنکه ترسی از 
نوشتن داشته باشند، قلم به دست، منتظر بودند تا معلم، اصول دیگری از  نوشتن 

را به آنها بیاموزد.
معلّم، به چهره های شاد و آشنای دانش آموزان نگاه کرد و با لبخند گفت: 
»    دانش آموزان عزیز، اگرچه می دانم، آموخته های پیشین را به خاطر دارید و برای 
آموختن مطالب تازه،  بی تاب هستید؛ اّما چون یادآوری بخشی از مطالب سال 
گذشته با درس های کتاب هشتم، مرتبط است، الزم می دانم، این جلسه به مرور 

آموخته های قبلی بپردازم.
امروز می خواهیم دربارۀ »  مهندسی نوشتن« با هم گفت وگو کنیم و سپس 
دست به کار شویم و برای بنای نوشته، نقشه ای بکشیم و تمام اجزا و بخش های 
آن را دقیق، مهندسی کنیم؛ مهندسی کردن به معنای چیزی را به طور دقیق، 

بررسی و اندازه گیری کردن است.
 نوشته )کتاب، مقاله، انشا(، ساختمانی دارد و نویسنده هم، مهندس و طّراح 

نقشۀ این ساختمان )نوشته( است.
نویسندگی شبیه مهندسی و معماری است؛ یک معمار و مهندس، ابتدا نقشۀ 
عملیات خود را در ذهن و سپس روی کاغذ رسم می کند؛ پس از آن، عملیات 

ساختن و پی ریزی بنا بر پایۀ آن نقشه آغاز می شود. 
من و شما هم که می خواهیم قلم به دست بگیریم و نگارش را شروع کنیم، 
نخست باید دربارۀ موضوع کار خود، بیندیشیم و به نقشۀ ذهنی آن، خوب فکر کنیم 
و چهارچوب و ساختاری برای نوشتن در نظر بگیریم؛ آن چهارچوب یا ساختار را 

روی کاغذ بکشیم؛ بعد بر پایۀ این نقشه، نوشتن را شروع کنیم.
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اگر در این باره بیندیشیم و نقشۀ راه را ترسیم کنیم و ابزار مورد نیاز را فراهم 
را آغاز کنیم و مطابق مراحل نقشه،  آنگاه، می توانیم مهندسی نوشتن  نماییم، 

پیش برویم«.
ترکیب »  مهندسی نوشتن« برای دانش آموزان تازگی داشت، به همین 

خاطر از معلم پرسیدند: »  مهندسی نوشتن، دقیقًا یعنی چه؟«
معلم، لبخندی زد و گفت: »  پرسش هوشمندانه ای پرسیدید. پاسخ به این 

پرسش یکی از نکته های کلیدی نوشتن است.
کاغذ،  صفحۀ  روی  بر  کلمات  نگارش  با  نوشتن  می شود،  تصّور  معمواًلً 
شروع می شود؛ در حالی که چنین نیست. هر نوشته، پیش از خودنمایی بر پهنۀ 
کاغذ، در ذهن نویسنده، شکل می گیرد و طبقه بندی و تنظیم می شود. هرقدر 
باشد،  کامل تر  نوشتن(  و  ذهنی  نقشه کشی، طبقه بندی  و  )طّراحی  فرایند  این 
نوشتۀ ما نظم و سامان بهتری خواهدداشت؛ بنابراین در مهندسی نوشتن، نقطۀ 
پایان، تهیۀ پیش نویس نگارش در صفحۀ  آغاز حرکت، »  ذهن« است و خط 

شماست.  دفتر 
اکنون باید مسیر ذهن تا صفحۀ دفتر را مشخص کنیم و ببینیم با کدام 
نقشه می توانیم؛ آنچه را که در ذهن داریم، آسان تر بر صفحۀ دفتر بیاوریم«. 
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موضوع

بخش 
آغازین

بخش میانی

بخش
پایانی

طبقه بندی ذهن، گام اّول در تهیۀ نقشۀ نوشتن است. این طبقه بندی، در حقیقت، 
ساختمان ذهن و نوشتۀ ما را نشان می دهد. در نمایۀ زیر، مسیر حرکت، مراحل نوشتن 

و چهارچوب نوشته را می بینیم:

شکل گیري چنین ساختاري در ذهن نویسنده، مسیر نوشتن را براي او هموار مي سازد و 
زماني که شروع به نوشتن مي کند؛ برایش کاماًل روشن است که چه مي خواهد بنویسد. نتیجۀ 
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بخش پایانی

موضوع

بند اّول

بند دوم

بند سوم

بخش آغازین

بخش میانی

کنیم.  توّجه  نوشته،  ساختمان  و  ذهني  نقشۀ  به  و  بخوانیم  هم  با  را  بعد  نوشتۀ  اکنون 
است: بهره گرفته  به خوبی،  هم  طنز  چاشنی  از  نویسنده، 

این طبقه بندي ذهني و تسلّط بر مطلب، نوشتن متني دقیق و منسجم است. 

شکل زیر، ساختمان ساده و طبقه بندی اولیۀ ذهن و نوشتن را  ، نشان می دهد.
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شیرتو شیر نویسیموضوع

بخش 
پایانی

حاال فکر می کنید، کیکی را که خانم خانه با این دستور بپزد، چه مزه ای می دهد؟ شور 
است؟ ترش است؟ شیرین است؟ سفت و تپلی است و یا شل و کشیده؟ باید خورد تا قضاوت 

کرد.
             ابوالقاسم حالت، با کاهش و ویرایش

    بخش 
     آغازین

 بخش میانی

حتمًا شما ضرب المثل »  شیر تو شیر شدن« را شنیده اید؛ این مثل زمانی به کار می رود که 
همه چیز قاطی و درهم بشود و کار از دست کاردان در برود. فکر می کنم حکایت زیر مثال 

خوش مزه ای برای این موضوع باشد.

تندنویسی  را که  شوهرش  فوراً  تلویزیون شروع شد؛ خانم،  برنامۀ کیک پزی  همین که 
می دانست؛ صدا کرد و از او خواست که دستوِر پختن کیک را بنویسد.

شوهر که داشت با عالقه، به دستورهای ورزشی یک شبکۀ رادیویی گوش می داد، چشمش 
به تلویزیون، دستش به قلم و گوشش به رادیو، شروع به نوشتن کرد. اشکال اساسی این بود که 
دستورهای پخت کیک، با دستورهای ورزشی قاطی می شد. لذا وقتی تندنویس، آن دستورات 

را نوشت و به خانم تقدیم کرد، خانم این طور خواند:
به شمارۀ یک، دست ها روی شکم، یک پیاله آرد، روی شانه قرار دهید، مقداری کشمش 
بریزید به طوری که پاشنۀ پا، روی آن قرار گیرد. همین که رنگ کشمش تغییر کرد، یک پا را 

بلند کنید و مقدار آب را بیشتر کنید به طوری که تا زانویتان بیاید.
حاال یک الک خیلی ریز را روی شکم گذاشته، پاها را جمع نموده و با شمارۀ پنج، بریزید. 
به پشت بخوابید و با شکمتان در میان زردۀ تخم مرغ به چپ و راست بغلتید تا زردۀ تخم مرغ به 

بدن شما برسد. هرچه بیشتر، روغن مالی شوید، اثر این حرکت، بیشتر نمایان می شود.
به شمارۀ  بعد  بماند؛  را خم کنید و سعی کنید که دست هایتان روی آتش  کامالً سرتان 
سه، دست ها را بلند کنید. بگذارید سرد شود. آن گاه، هر دو دست را از آرنج بیندازید و روی 

کیک بمالید.
کرده،  خم  به عقب  را  آن  بعد  بدهید؛  چرخ  یک  آتش،  روی  برده،  جلو  به طرف  را  سر 
حوله  با  بریده  قطعه قطعه،  چهار،  شمارۀ  به  را  سر  بعد  کند.  َدم  که  بگذارید  رویش  سرپوش، 

خشک کنید، در بشقاب چیده، به مهمان تعارف کنید.
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ضرورت بازنویسی

معموالً آثار نويسندگان بزرگ، چند بار پيش نويس  مي شوند و نويسنده ها هم تأييد 
مي كنند كه پيش نويس اّول، الزم نيست حتمًا بي نقص باشد.

اّولين  كه  گفت  خواهند  شما  به  پوست كنده  و  ُرك  خيلي  نويسنده ها  از  بسياري 
پيش نويس اثرشان، جنايتي در حق بشريت است. اما 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: حالت خّلق و حالت ويرايشي.

حالت خّلق: در اين حالت 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 و 
يا ممكن است نادرست باشد. مزخرف نوشتن در حالت خّلق، اشكالي ندارد. پس سعي 

كنيد وقتي خّلق هستيد، كمي در نوشتن، بی پروا باشيد.
 حالت ويرايشي: در حالت ويرايشي، هدف شما جمع و جوركردن 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 بدهند.
مي كند،  سعي  نويسنده  كه  مي افتد  اتفاق  زماني  نوشتن،  در  ناتواني  و  قلم  خشكي 
هم زمان در دو حالت خّلق و ويرايشي بنويسد. هرگز اين كار را نكنيد. اين كار مثل اين 
است كه موقع رانند گي يك پا را روي گاز بگذاريد و با پاي ديگر ترمز بگيريد. كمي 
اّول  از قديم گفته اند:  ندارد؛ همان طور كه  بعد كمي ويرايش كردن اشكالي  نوشتن و 

بنويس؛ بعد درستش كن.
به خودتان اجازه دهيد، پيش نويس اوليۀ بدي بنويسيد و اين جمله را روي يك تكه 
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«.
به  باشد كه  اين  بايد  انجام مي دهيد،  نويسنده،  به عنوان يك  اّولين كاري كه  پس 

بدهيد.  را  اّوليه  پيش نويس  يك  نوشتن  اجازة   خودتان 
   (داستان نويسي، اينگرمِنُسن و اكونومی)

   نوشتۀ زیر با چاشنی طنز نوشته شده است. این نوشته را بخوانید و ساختمان 
آن را مشّخص کنید.



20

 اکنون پس از انتخاب موضوع دلخواه، سفر نوشتن را آغاز کنید. با توّجه به نقشۀ 
نوشتن که در درس آموختید، به سمت مقصد حرکت کنید.
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  نوشته هایی را که دانش آموزان )از تمرین 2( در کالس می خوانند؛ بر پایۀ 
معیارهای زیر، بررسی و نقد  کنید.

نتيجة بررسي و داوري 

  سنجه های ارزيابي :

 داشتن پیش نویس )داشتن نگاشِت اّول(؛
 داشتن پاک نویس )رعایت نشانه های نگارشی، نداشتن غلط امالیی،

توّجه به درست نویسی، حاشیه گذاری(؛
 رعایت طبقه بندی ذهن و نوشته )آغاز، میانه و پایان(؛

 شیوۀ خواندن.
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 او، گاهی، به سفر می رود.
 او، گاهًا به سفر می رود.

جملۀ اّول، درست است؛ زیرا تنوین نشانۀ ویژۀ کلمات عربی 
ندارند.  نشانه  این  به  نیازی  ناچار(  )دوم،  فارسی  واژه های  است. 
به کارگیری این نشانه برای واژه های فارسی و غیرعربی، روا نیست.

 جمله های زير را ويرايش کنید:

 این موضوع را تلفنًا به دوستم گفتم.

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

 برای حفظ میهن جانًا و مااًل باید تالش کرد.

............................................................................................................................................................
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انتخاب  را  زیر  تصویر  دو  از  یکی   
اینکه  از  پس  بنویسید.  آن  دربارۀ  و  کنید 
دوستان  خواندید،  در کالس  را  نوشته تان 
شما باید تشخیص  دهند که انشای شما، 

مربوط   به  کدام   تصویر  است.
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معلّم نگارش، این بار، درس را با یک پرسش شروع کرد و گفت: »  دوستان خوبم، 
آیا تاکنون فکر کرده اید که یکی از عوامل مهمّ ِ ننوشتن یا بدنوشتن ما چیست؟«

دانش آموزان، بی درنگ دست باال بُردند و هرکدام چیزی گفتند. معلّم، پاسخ های 
پراکندۀ دانش آموزان را تأیید کرد و گفت: »    اگرچه پاسخ های شما هم درست است؛ 
اّما منظور من چیز دیگری است. یکی از عوامل مهّم ننوشتن یا خوب ننوشتن، این 
هستند،  هم  از  جدا  مهارت  دو  »  نوشتن«  و  »  گفتن«  می کنیم  تصّور  ما  که  است 

درحالی که چنین نیست. 

 چرخۀ افکار تا نوشتار

گفتار

نوشتار

دنیای فکر
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همان گونه  به  کنیم  تالش  پس،  است.  گفتار  مکتوب  شکل  حقیقت،  در   نوشتن 
به آساني  افراد  از  برخي  بنویسیم.  مي زنیم،  حرف  که  سادگي  همان  به  و  مي کنیم  فکر  که 
مي توانند دربارۀ آنچه مي اندیشند، سخن بگویند؛ ولي نمي توانند همان حرف ها را به راحتي به 
نوشتار تبدیل کنند. همان طور که قباًل خواندیم، مراحلي را طي مي کنیم تا به نوشتن برسیم 
و چیزي بنویسیم. کارخانة فکر که فّعالیت خود را آغاز کند؛ محصول آن اّول به شکل گفتار 

و سپس به صورت نوشتار آشکار مي شود.
گاهي ممکن است، گفتار ظاهر نشود و ما به صورت خاموش و بي صدا بیندیشیم که 
همان گفتار خاموش است؛ یعني فکر به دو صورت، نشان داده مي شود به شکل سخن شفاهي 

و به شکل نوشته«.
دانش آموزان که از سخنان معلّم نگارش به َوجد آمده بودند، یکی یکی، پرسش هایی را 
مطرح کردند. یکی از دانش آموزان پرسید: »  یعنی اگر سخنانمان را عینًا به روی کاغذ بیاوریم، 

نوشتة ما قابل قبول است؟«
معلّم، با تکان دادن سر، پرسش دانش آموز را تأیید کرد و گفت: »  بله همین طور است«.

در مراحل نخسِت کسِب مهارت نوشتن، بهترین کار این است که بدون توّجه به درستي 
یا نادرستي نوشتة خود، آنچه را که به آن فکر مي کنیم و مي خواهیم به زبان بیاوریم، بنویسیم. 

یکی دیگر از دانش آموزان پرسید: »  آیا نویسندگان بزرگ هم با همین روش، می نویسند؟«
معلّم پاسخ داد: »  وقتی در نویسندگی مهارت کافی پیدا کردیم، فاصلة فکر کردن، گفتن 
و نوشتن آن قدر کم می شود که ما مرز آنها را تشخیص نمی دهیم. توصیة من این است که 
از روش نویسندگان بزرگ، الگو بگیریم یا حتی از شیوۀ کار آنها تقلید کنیم؛ اّما درنهایت 
مثل خودمان حرف بزنیم و مثل خودمان بنویسیم. نباید به حرف و دست کسي نگاه کنیم. 
این روش، همان است که در »  ضرورت بازنویسي« درس نخست، یادآور شده ایم. آزادانه و 
خالقانه نوشتن، به مطالعه، تمرین، تکرار و جرئت در نوشتن نیاز دارد. جرئت در نوشتن هم 
این گونه به دست مي آید که هر بار، فکري تازه به ذهنمان آمد، حّتي به اندازۀ یک کلمه و 
یک جمله، فوراً آن را بنویسیم و هر روز براي خودمان رویدادهاي مهم و دوست داشتني را 
یادداشت کنیم و نگذاریم بین فکرکردن، سخن گفتن و نوشتن ما، فاصله ایجاد شود. ثبِت 
گفتار و برگرداندن آن به نوشتة معیار، تمرین بسیارخوبي براي ایجاد نظم در گفتار و تقویت 

مهارت نوشتن است«.
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به نوشتة زیر، دّقت کنید:
 »  يکي بود يکي نبود، غیر از خدا هیشکي نبود. يه درويش مارگیري بود. روزي 
از روزا كه در میدون شهرمعر كه گرفته بودن، يکي از ماراش فرار كرد و رفت تو بیابون.

مارگیر بدبخت بند و بساطش را جم كرد و به دنبالش تو بیابون دويد.مار رفت و رفت 
تا به جوونکي رسید كه زير ساية درختي خوابیده بود. مار، جوونك را بیدار كرد و حال 
و قضیة خودشو براش تعريف كرد و بعدگفت: جوون بیا و به من پناه بده تا از شّر اين 
مارگیر بدجنس، خالص شم. جوون هم اونو توي توبر ه اش گذاشت و به دوشش انداخت و 
رفت. میون راه، يهو مار درآمد و نیشي به جوون زد و گفت: اينم سزاي نیکوكاري تو!«. 

 )كتاب كار نگارش و انشا، ج 1(

این نوشته  به واژه هایي که در  به زبان گفتاري نوشته شده است.  متني که خواندیم، 
کنید.  توّجه  دیگر  بار  مشخص شده اند، یک 

واژه ها و شیوۀ بیان جمله ها چه تفاوتي با نوشته هاي معیار دارد؟
در زبان فارسي معیار به جاي کلمة »  هیشکي« مي نویسیم: »  هیچ کس«

 به جاي »  یه« مي نویسیم: »    یک«
 به جاي »  روزا« مي نویسیم: »  روزها«

 به جاي »  میدون« مي نویسیم: »  میدان«
 به جاي »  گرفته بودن« مي نویسیم: »  گرفته بودند«

 به جاي »  ماراش« مي نویسیم: »  مارهایش«
 به جاي »  تو« مي نویسیم: »  در«

 به جاي »  بیابون« مي نویسیم: »  بیابان«
 به جاي »  جوونکي« مي نویسیم: »  جواني، جوانکي«

 به جاي »  بندوبساط« مي نویسیم: »  وسایل، اسباب و لوازم«
 به جاي »  جم کرد« مي نویسیم: »  جمع کرد«
 به جاي »  خودشو« مي نویسیم: »  خودش را«

 به جاي »  خالص شم« مي نویسیم: »  خالص شوم«
 به جاي »  اونو« مي نویسیم: »  آن را«

 به جاي »  میوِن« مي نویسیم: »  میاِن«
 به جاي »  یهو« مي نویسیم: »  ناگهان، فوراً«
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با ورود معلّم به فضای زبان گفتاری و مقایسة آن با زبان معیار، حال و هوای 
کالس لطیف تر شد و هراس نوشتن در دانش آموزان از بین رفت. معلّم هم از این 
فضای لطیف و پراحساس کالس، خشنود بود و نکته های آموزشی را یکی پس از 

به دانش آموزان گفت: ادامه  او در  بیان می کرد.  دیگری 
در نوشتة رسمي و معیار زبان فارسي از کاربرد واژه هاي گفتاري، پرهیز مي کنیم. 
زبان  از  متفاوت  گفتار،  زبان  در  هم  جمله  اجزاي  ترتیب  گاهي  واژه،  بر  افزون 
نوشتار معیار است که باید در تبدیل گفتار به نوشتار به این نکته نیز توّجه کنیم. مثاًل 

یک بار دیگر، به جمله هاي زیر، دّقت کنید:
 فرارکرد و رفت تو بیابون .
 به دنبالش تو بیابون دوید.

در نوشتة معیار ، این جمله ها به ترتیب زیر، بازگو مي شوند:
 فرار کرد و در)به( بیابان رفت.

 در بیابان به دنبالش دوید.
 همان طور که دیده مي شود، با اندك تغییر و جابه جایي مي توانیم جمله هاي گفتاري را

به ساخت زبان معیار تبدیل کنیم.
پس براي نوشتن، کافي است آنچه را که بدان مي اندیشیم و مي خواهیم بر زبان 
بیاوریم، نتیجة فکر خود را ، بر روي کاغذ بنویسیم و براي این کار، الزم است چند 

نکته را رعایت کنیم : 
 کلمات شکسته و گفتاري را به گونة معیار تبدیل کنیم.

 نظم و ترتیب جمله هاي گفتاري را به شکل نوشتة معیار درآوریم.
 فعل ها و کلمات را به صورت کامل به کار بگیریم. 
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 دو متن زیر را بخوانید و با ذکر نمونه و دلیل، تفاوت 
آنها را مشخص کنید.

 الف( »  هنگامي كه دوستم بهمن مي خواست  براي خريد به مغازه برود، در بین راه، 
 چشمش به يك گواهي نامة رانندگي افتاد ، كمي مکث كرد و آن را از روي زمین

برداشت تا صاحبش را پیدا كند. وقتي به مغازه رسید ،موضوع را به مغازه دار گفت 
و از او كمك خواست. 

صاحب مغازه گفت: اين كاغذ را بردار و چیزي بنويس تا پشت شیشة مغازه 
ببینند.  بچسبانم و مردم 

بهمن، كاغذ و قلم را برداشت اما نمي دانست چه طور شروع كند و چه بنويسد.
مغازه دار، متوّجه شد و گفت: پس چرا نمي نويسي، پشیمان شدي؟ اينکه كاري 

ندارد. چه مي خواستي بگويي؟
پیدا  را  نامه  گواهي  اين  بگويم  مي خواستم  من  آقا!  نیست  چیزي  گفت:  بهمن 

كند. دريافت  من  از  مي تواند  بگويد،  را  آن  نشاني  هركسي  كردم، 
گفتي،  كه  را  حرف هايي  همین  هستي؟  چه  منتظر  پس  گفت:  مغازه  صاحب 

بنويس«.
               )فارسي اّول راهنمايي، 1385(

ب( »  پیرمرد خاركن، وقتي داش خارا رو جمع مي كرد، يهو چشمش به كوزه پر 
اشرفي افتاد. با خودش گفت، اين كوزه بايد مال حاكم باشه، پس بهتره اونو ببرم بدم 
 به حاكم تا پاداش خوبي بهم بده. زن خاركن، كه ديد همسرش خیلي ساده دله، شب ، 
رسید،  قصر  به  كه  همین  خاركن  ريخت.  كلوخ  جاشون  و  داشت  ور  رو  اشرفي ها 
فهمید اشرفي ها نیس؛ اما راهِ برگشتي هم نداشت. به حاكم گفت: من يه گاو دارم كه 
شیرش رو با اين كلوخ ها وزن مي كنم، براي اين كه كم فروشي نکنم، مي خواستم، 
كلوخ هام رو با وزنة دربار آزمايش كنم و از درستي وزن اونا خیالم راحت بشه. حاكم 

كه از درستکاري خاركن خوشش اومد، يه مشت اشرفي بهش داد«. 
             )زبان فارسي، سال اّول متوسطه(       
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»  هر وقت مي شینم به زبان فارسي فکر مي كنم، فردوسي به يادم میاد و با خود میگم اين 
 مرد چقدر بزرگ بود و چه خدمت عظیمي به كشور ايران كرد. زبان فارسي رو، زير چتر خودش

درآورد و همة مردم اين سرزمین را و مانند مادر مهربان بود در طول تاريخ براي همه. 
با همة  زبان فارسي، يه عالمه همراه و همنشین داره درگوشه و كنار ايران و جهان و 
ديگر  و  فارسي  داره.  دوستانه  رفتاري  و  ستد  و  داد  همیشه  ايراني،  لهجه هاي  و  گويش ها 
زبان هاي ايراني كلمه هايي را به هم قرض مي دن و از توانايي هاي همديگه بهره مي گیرن و 

پابرجا باشن. اين باعث مي شه هر دو طرف، همیشه قوي و 
 غیر از فردوسي، بزرگان ديگه هم به زبان و فرهنگ كشور ايران ياري رساندن، بوعلي، فارابي،
سعدي، مولوي، حافظ، جامي، مالصدرا، تا زمان ما شهريار، مطهري، حسابي و...، همة اين استادان، 
فرزندان اين میهن عزيز هستن كه در دامن فرهنگ ايران اسالمي و زبان فارسي، پرورش يافتن«.

                                                                             

 متن زیر را به زبان فارسي معیار، بازنویسي کنید.
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نتيجة بررسي و داوري

 متن بازنویسي شدۀ تمرین 2 هر یک از دوستان را که در کالس خوانده مي شود، 
بر پایة سنجه هاي زیر، بررسي و نقد کنید:

 سنجه های ارزيابي :

 داشتن پیش نویس؛
 داشتن پاك نویس )رعایت نشانه های نگارشی، نداشتن غلط امالیی،

توّجه به درست نویسی، حاشیه گذاری(؛
 رعایت طبقه بندي ذهن و نوشته )آغاز، میانه و پایان(؛

 بهره گیری درست از زبان گفتار و تبدیل آن به زبان نوشتار ؛
 شیوۀ خواندن. 
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به جمله هاي زیر توّجه کنید:

  حاج خانم پروانه ایرانی، از سفر مکه بازگشت.

  حاجیه خانم پروانه ایرانی، از سفر مّکه بازگشت. 

یکسان  مذّکر،  و  مؤنّث  برای جنس  فارسي  زبان  است.  درست  نخست،  جملة 
به کار می رود و نشانه ای ویژه برای هریک ندارد؛ یعنی یک صفت را برای مذّکر و 

می برد.  به کار  یکسان  به طور  مؤنّث، 

 جمله هاي زير را ويرايش كنيد:
  مراسم بزرگداشت خانم مرحومه ایرانپور برگزار شد.

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

  در میان زنان شاعره، پروین اعتصامی از همه نام آورتر است. 

............................................................................................................................................................
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شکل  با  و  بخوانید  را  حکایت  اصل   
بازنویسی شدۀ آن، مقایسه کنید.

میرزاغضنفر پیش دوستش مردان خان رفت و از 
او خواست تا اسبش را به او امانت بدهد. مردان خان، 
نگاهي به میرزاغضنفر كرد و گفت: اسب من تازه نعل 

شده است.
ـ عیبي ندارد، سعي مي كنم او را  آرام تر برانم.

ـ اسب من، االن تشنه است.
سیرابش  شوم،  سوارش  آنکه  از  پیش  حتمًا  ـ 

. مي كنم
ـ اسب من  در گرما، تواِن راه رفتن ندارد.

ـ باشد پیش از گرم شدن هوا، آن را به شما بر مي گردانم.
مردان خان كه  دلیل ديگري پیدا نکرد، به میرزاغضنفر گفت: اسب من سیاه 

است و براي سواري مناسب نیست.
میرزاغضنفر كه حسابي ناراحت شده بود، پرسید: آخر رنگ اسب، چه ارتباطي 

با سوار شدن آن دارد؟
نمي خواهم  به سبیلش كشید و گفت: چون  با حالت غرور، دستي  مردان خان، 

بهانة خوبي است. اسبم را به شما امانت بدهم، سیاه بودن اسب، 

حکايت:

�به  دوس�تي  ا�ز  ي  اس�ب كي  � �ي

�گ�ز�ت اس�ب   . واس�ت ي�ت �ز عار�

: �گ�ز�ت  . اس�ت اه  س�ي اما   دارم؛ 

د  ا�ي اه را سوار �ز�ش »   م�گر اس�ب س�ي

داد،  واهم  �ز �ز ون  �چ  : �گ�ز�ت د.  �ش

�بس«.  ه  ها�ز �ب در  �ت هم�ين 

زي( اکا� د �ز �ي )ع�ب

باز نويسي :
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  اکنون براساس نمونه، حکایت زیر را به زبان سادۀ امروز بازنویسی کنید.

حکايت:

 . اس�ت �ز ردد  م  �ش �چ را  كي  مرد�

ر�ز�ت  ک(  �ش رز �چ )دام  طار  �ي �ب �يسش  �چ

م  �ش �چ ه رد  �چ �ز �آ ا�ز  طار   �ي �ب �كن؛  �كه دوا 

د  �ي �ك�ش او  دٔه  د�ي رد  مي �كرد،  س�توران 

�به   ) کا�ي�ت )سش ��كوم�ت  د.  �ش �كور  و 

�چ  ه�ي او  »  �بر   : �گ�ز�ت د.  �برد�ز داور 

�بودی،  ؛ ا�گر ا�ين �زر �ز �ي��ت اوان �ز �ت

ز�تي«. �زر� طار  �ي �ب �يسش  �چ

ان( ) گل��ت

باز نويسي :
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ویسیم
نیم  و  بن

ببی
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معلّم، این بار تصویری از یک انسان را به کالس آورد و به تشریح آن پرداخت. او 
همین طور که به تصویر اشاره می کرد، گفت: »یکی از اجزا و عناصر انسان، »ذهن« 

اوست.
می آوریم،  کاغذ  روی  ما  آنچه  دارد.  تنگاتنگی  و  مستقیم  ارتباط  ذهن  با  نوشتن 
حاصل تراوشات ذهنی ماست. پس هرچه ذهن پرورده باشد، به همان اندازه، نوشته پربار 
خواهد شد. خداوند، پنجره هایی به ذهن ما باز کرده است تا از طریق آنها، به پرورش 

فکر و ذهن خود کمک کنیم«.
... اشاره کرد و  سپس معلّم، از روی تصویر، به چشم ها، گوش ها، بینی، زبان و 
گفت: »حس های پنج گانۀ ما، مثل جویبار هایی زالل اند که به مزرعۀ ذهن ما می ریزند 

و آن را سرسبز و پربار می کنند«.

در سرودهٔ زیر، شاعر، ما را به خوب دیدن، دعوت می کند  :

 معرفت کردگار
 دیدن این عالم است 

زندۀ بیدار باش 
چشم خریدار باش 

خوب جهان را ببین 
هرچه ببینی کم است

بر ورق سبز بر گ 
خّط خدا را بخوان...

»برگ درختان سبز در نظر هوشیار«
آینۀرازهاست...   . 

                                                                              )محمود کیانوش(
پس چشم ها اّولین و مهم ترین در گاه برای رشد و پرورش فکر هستند؛ به همین 
دلیل خوب دیدن، مشاهدۀ دقیق پدیده ها، دقت در دیدار و نگریستن به جزئیات همراه 

ببینیم  و  بنویسیم
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زیر،  نوشتۀ  می آید.  به شمار  نوشتن  و خوب  فکر  تقویت  الفبای  و  نخست  قدم  تفّکر،  با 
نمونه ای از خوب دیدن نویسنده است :

شده؛ قرمز  سرما،  سوز  و  زور  از  کفش  تو  پاهایم  است.  سختی  »زمستان   
ِکِرخ شده؛ بچه ها که به مدرسه می آیند، کاله های پشمی شان  را روی سر و صورت و 
گردنشان می کشند؛ جوری که فقط از میان دریچۀ کاله، می توانند جلوی پایشان را 
ببینند. سر علف های خشک لب جو، یخ بسته؛ قندیل بسته؛ آب که توی جوها می رود، 
به قندیل ها می خورد؛ قندیل ها به هم می خورند و صدای جلینگ جلینگ شان توی 

باغ می پیچد.
آبادی خلوت است؛ از باال، از سینۀ کوه که نگاه می کنم؛ آبادی مثل سبدی است 
که تویش چوب خشک جمع کرده باشند. درخت ها چوب بدون برگ شده اند. فقط 
سرو بلند آبادی، سبز و بلند باال، میان آبادی ایستاده است و در باد سرد و یخ زده، 
سرتکان می دهد. از اجاق ها و بخاری خانه ها دود، بلند است.کالغ ها تو آسمان ابری 
آبادی پرواز می کنند؛ روی شاخۀ لخت درخت ها می نشینند و قارقار می کنند. همه 
چیز خاکستری است؛ سیاهی کالغ ها رنگ خاکستری ابرها را می شکند.گنجشک ها 

سرگردان اند، گرسنه اند. هیچ کس کنار رودخانه نیست؛ کوچه ها خلوت است«.

     )شما که غریبه نیستید(

گشت و گذار در طبیعت و نگاه کردن به زیبایی ها و مطالعۀ آفرینش خداوند بزرگ، 
ساده ترین گام آشنایی با پدیده هاست؛ مثاًل»  برای بیان زیبایی های گل، نخست از چشم 
از زیبایی های چشم نواز گل برای ما حکایت ها دارد. گل، یک نّقاشی  می پرسیم؛ چشم 
قشنگ است که خداوند در طبیعت در برابر چشمان ما قرار داده است. به راستی که چشم 

از دیدن گل، سیر نمی شود«. 

   )فارسی و آیین نگارش، اول دبیرستان(

دانش آموزان بعد از شنیدن حرف های معلّم و خواندن نمونه ها، به اهّمیت خوب دیدن 
و دقیق نگاه کردن، پی بردند و پرسش هایی به ذهنشان آمد. 

یکی از دانش آموزان پرسید: »خوب دیدن و دقیق نگاه کردن چگونه به خوب نوشتن 
کمک می کند؟«
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معلّم، دانش آموز را به خاطر پرسش هوشمندانه اش تحسین کرد و پاسخ داد:
یعنی می کنند؛  استفاده  خوبی  به  ویژگی  این  از  بزرگ،  نویسندگاِن  و   شاعران 
اشاره ظریف  و  دقیق  بسیار  چیزهای  به  و  می گذرانند  نظر  از  دّقت  با  را  چیز   همه 

می کنند که انسان های عادی معمواًل بی توّجه از کنار آنها می گذرند. 
پس شرط هوشیاری و رسیدن به آگاهی، خوب دیدن است. هنگام رویارویی با هر 
چیزی باید به ویژگی های ظاهری مثل رنگ، اندازه، شکل، بلندی و کوتاهی و... توّجه 
کنیم و این ویژگی ها را به ذهن بسپاریم تا هنگام نوشتن بتوانیم از آنها بهره بگیریم. ذهن 

ما، گنجینۀ ماست؛ باید تالش کنیم با دّقت بیشتری این گنجینه را پربار سازیم.
بیاورد؛  از معلّم خواست تا یک مثال دیگر  دانش آموز دیگری دستش را باال برد و 

مثالی که در آن به جزئیات، توّجه شده باشد. معلّم گفت:
از کتاب های کهن فارسی است که در آن به تصویر جزئیات سیمای  تاریخ بلعمی 
حضرت پیامبر ، از زبان امام علی ، اشاره شده است. این نمونه را با هم می خوانیم: 

» علی گفتا:» پیغمبر مردی بود باال میانه؛ و رویش سپید بود؛ سپیدی که با 
سرخی زدی؛ و چشم هایش سیاه بود. مویش جعد و روشن و نیکو بود. و موِی سرش 
دراز بود تا کتف و سیاه.... و سرش گرد بود نه کوچک و نه بزرگ. و بینی راست 
برفتی... چنان  پایش معتدل...، چون  کشیده و دندان ها گشاده، و کِف دست و کِف 

برفتی که گفتی از فرازی همی به نشیب آید... «.

بیانگر نگاه دقیق و نتیجۀ توّجه به جزئیات است. یعنی نوشته، تصویر  این نوشته، 
ذهنی را با بیان جزئیات به ما نشان می دهد.

دانش آموز دیگری از معلّم پرسید: »آیا همۀ جزئیاتی را که بر روی کاغذ می آوریم، 
حتمًا باید با دو چشم خود دیده باشیم یا اینکه می توانیم از خیالمان هم کمک بگیریم؟« 
معلّم، کمی درنگ کرد و گفت: پس از خوب دیدن و دّقت در جزئیات، می توانید از 
تخّیلتان هم بهره بگیرید و آن را بارور سازید؛ زیرا دیدن، تنها با چشم سر، اتّفاق نمی افتد؛ 
گاه، الزم است نویسنده چشم سرش را ببندد و چشم ذهنش را باز کند و با تصّورکردن، 

یک موقعیت و فضا را توصیف کند و صحنه و رویدادی را بیافریند. 
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صندوقچۀ مادربزرگ

 صندوقچۀ مادربزرگ، گنجینۀ خاطرات من بود. مادربزرگم همیشه با دیدن من سراغ 
صندوقچۀ قدیمی اش می رفت و نقل و نباتی دستم می داد؛ انگار تمام دارایی های مادربزرگ 

در آن صندوقچه بود. همیشه دِر آن را با دّقت قفل می کرد.
صندوقچه به شکل مستطیل و چوبی بود و رو کشی پر نقش و نگار از جنس فلز داشت 
که برروی چارپایۀ چوبی خود در کنج اتاق مادربزرگ، جا خوش کرده بود. درش به سمت 
باال باز می شد و دوباره به طرف پایین می آمد و روی آن را می پوشاند. بر   دیوارۀ جلویی آن 
سه ردیف حلقه بر بدنۀ صندوق قرار داشت که میله ای فلزی از میان آنها عبور می کرد و 
قفلی به شکل نیم دایره در آن حلقه ها جای می گرفت و مادربزرگ چند بار کلید را در آن 
می چرخاند تا قفل شود؛ کلید به رنگ قهوه ای سوخته بود و شبیه پیچ، خطوط دایره ای به 

دور آن چرخیده بود. 
دنبالۀ این کلید، نخی کلفت و خاکی رنگ، به طول بیست سی سانت داشت که به 
از قفل کردن در جیب  بعد  بالفاصله  و  مادربزرگ گره می خورد  بلند  و  ُگلدار  روسری 
داخلی سمت چپ جلیقۀ مادر بزرگ جا می گرفت. گاهی هم برای اطمینان بیشتر آن را از 
سوراخ جا دکمه ای جلیقه رد می کرد و بعد در جیبش جا می داد تا دیگر دست هیچ سارقی 

به آن نرسد. اصالً کسی جرئت نمی کرد به آن، چپ نگاه کند.
خالصه، تمام شکل و شمایل صندوق، درست و دست نخورده، هنوز در ذهن من باقی 
است. من در خاطراتم دنبال آن روسری و جلیقۀ مادربزرگ می گردم تا شاید کلید صندوق 

را بیابم و اسرار کودکی های خود و نفس های مادربزرگم را در آن پیدا کنم.                                              
     

 متن زیر را بخوانید و مشّخص کنید که کدام بخش آن، به 
نّقاشی نزدیک تر شده است.  
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 یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و با توّجه به آموزه های این درس، )خوب و 
دقیق دیدن( دربارۀ آن بنویسید.

تور روزنۀ  از  فوتبال  مسابقۀ  مشاهدۀ  می بینید.   مدرسه  تا  خانه  مسیر  در  آنچه   
دروازه  دیدن مورچه ای که باری را می کشد.   دیدن یک شکارچی از دریچۀ چشم 

یک آهو  صحنۀ ورود یک موش به خانه
توصیف دیده ها
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 یکی از نوشته های تمرین 2 را انتخاب کنید و آن را با سنجه های زیر، بررسی و 
نقد کنید.

  سنجه های ارزیابي :

 داشتن پیش نویس؛
 داشتن پاک نویس )رعایت نشانه های نگارشی، نداشتن غلط

 امالیی، توّجه به درست نویسی، حاشیه گذاری(؛
    رعایت طبقه بندی ذهن و نوشته )آغاز، میانه و پایان(؛

 دیدن دقیق پدیده ها و توصیف جزئیات آنها ؛  
 شیوۀ خواندن.

نتیجۀ بررسی و داوری
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 کتابی را که هفتۀ پیش خریده بودم، خواندم.                              
 کتابی که هفتۀ پیش خریده بودم را، خواندم.                              

   جملۀ اول درست است ؛ چون حرف »را« درجای خود؛ یعنی  بعد از مفعول) کتاب( 
آمده است. »را« در زبان معیار امروز نشانۀ مفعول است و پس از مفعول می آید.    

 جمله هاي زیر را ویرایش کنید:

 مردمی با مشت های گره کرده که پیش می رفتند را دیدم.

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

 گلی که بوی خوشی داشت را بوییدم.

............................................................................................................................................................
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 نوشتۀ زیر را بخوانید، اصل ضرب المثل را با شکل گسترش یافتۀ 
آن مقایسه کنید.

 ضرب المثل: 

.» �ند �ن�ت�ش ا�يوان اس�ت ه رد �ب وا�ب ،�ن اي �بس�ت و�يران اس�ت ه ا�ن �پ ا�ن »�ن

بازآفرینی َمثَل

مردي مي خواست خانه بخرد، او دنبال خانه هاي ارزان قیمت بود نه  خانه هاي 
محکم و مقاوم . تا اینکه باألخره، خانۀ  مورد نظرش را پیدا کرد.  بعضي از دوستاِن 
آشنا به معماري ساختمان،  به او  تذّکر دادند که  این خانه، بنیان محکمي ندارد، 
آن را نخر؛ اّما مرد به آنها گفت: وقتي خانه را خریدم، خواهید دید که چه خانۀ 

زیبایي است. 
نماي  به زیباسازي و آراستن ظاهر خانه.   مرد، خانه را خرید و شروع کرد 
آجري آن را با سنگ گران قیمت تغییر داد و  در  و پنجرۀ آن را  عوض کرد و 
رنگ و نّقاشي نمود. وقتي  نماي ساختمان، حسابي زیبا شد، آن شخص به دوستانش 
گفت: مي بینید، مانند عروسک شده است. تا اینکه یک روز، زلزلۀ خیلي ضعیفي 
آمد. خانۀ  زیباي  مرد ناگهان فرو ریخت و به تپه اي خاك تبدیل شد. تنها شانسي 

که آورد، خود و زن و بچه اش  بیرون از ساختمان بودند.
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 اکنون، ضرب المثل زیر را به شیوۀ بازآفرینی گسترش دهید.

هم  را  ود�ش  �ن �تن  ر�ن راه  �گ�يرد،  �ب اد  �ي را  ک�بک  � �تن  ر�ن راه  واس�ت  �ن »کال�ن   ضرب المثل: 

�کرد«. نرامو�ش  �

بازآفرینی  َمثَل
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معلّم، از اینکه به دانش آموزان کمک می کرد تا پنجره های ذهنشان را یکی پس از دیگری 
از  دیگر  »  یکی  گفت:  و  کرد  دعوت  به سکوت  را  بچه ها  این بار،  او  بود.  خوشحال  بگشایند، 
دریچه های خدادادی که ما از راه آن، مزرعۀ ذهنمان را سرسبز و پربار می کنیم، »  گوش« است.
اکنون کتاب را ببندید و فقط به خواندن سرودة زیر،گوش دهید سپس حّس و حال خود 

را از شنیده ها، بیان کنید.

 تمام كلماتم
كبوتر شده امروز...

چه صبحي !
چه عطري ! چه هوايي !

عجب منظره هايي !. ..
نه در هست،  نه ديوار 

نه خوابم، نه بيدار 
كسي با سبدي از كلمه 

        آمد و در زد 
دلم باز،

 پرنده شد و پر زد 
به چشمم همه جا باغ و چمن شد

گلي مادر من شد.
تمام كلماتم 

كبوتر شده امروز 
مدادم 

در احساس پريدن 
شناور شده امروز

دوباره من و يك دفتر صدبرگ
من و كاغذ رنگي 

چه صبحي ! 
چه پرواز بلندي !

چه انشاي قشنگي !. ..                  
)حميد هنرجو(    
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كودك) طه حسين( به حاجي فيروز سالم مي كرد و در خيابان دراز و تنگ 
و پرجمعيت پيش مي رفت. عابران: طالب و تجار و دستفروش و كارگر، گاري هاي 
االغي يا اسبي يا قاطري كه گاريچي هاي آنها گاهي با صداي مخصوص، حيوان خود 
را مي راندند و گاهي هم به حيوان، ناسزا مي گفتند. در سمت چپ و راست اين خيابان، 
مغازه هاي جوراجور قرار داشت. در بعضي از اين دكان ها غذاي مردم تهيدست، تهيه 

مي شد. بر اثر پختن اين غذاها، بوهاي تند، فضاي آن حدود را پر مي كرد...
در بعضي از اين دكان ها به شيوۀ آرام و دقيق و بدون سروصدا، معامالتي انجام مي شد 
يا آنكه بحثشان بسيار كوتاه بود يا آن چنان آهسته سخن مي گفتند كه تنها طرف مقابل 
مي شنيد. اين سخنان با ادب و نرمي و مهرباني همراه بود... كودك در بين تمام مراكز، 
رفت و آمد مي كرد، با نيروي حواس خود از بيشتر آنها به خوبي آگاه مي شد. گاه گاه 
صداهايي پريشان و در گلو شكسته كه نمايانگر بدبختي بود در اين فضا مي پيچيد. ... با 
شنيدن صداي پاي رهگذران اين صداها اوج مي گرفت و در فضا پخش مي شد. مثل اينكه 
صاحبان آنها زندگي را تنها از راه گوش، حس مي كردند؛ زيرا آنان هرگاه صداي پايي را 

مي شنيدند از صاحب آن پا، ياري مي طلبيدند. 
صداهايي كوتاه و خشن و بريده بريده در پاسخ اين ناله ها به گوش مي رسيد. اين 
صداها از آن پرندۀ ويرانه نشين بود. در موارد بسيار اين صداها با صداي به هم خوردن 

بال هاي اين پرنده در هم مي آميخت.
  )آن روزها( 

 اکنون نوشتۀ زیر را که حاصل گوش دادن های دقیق نویسنده است،  با هم مي خوانیم؛ 
این نویسنده که از توانایی دیدن، بی بهره بوده است تنها از راه گوش دادن و تأّمل در شنیده ها، 

دریافت های خود را نوشته است: 

معلّم، سپس ادامه داد: »  ما پدیده ها را معمواًل از راه دریچه ها و پنجره هاي چشم و گوش 
شناسایي مي کنیم. در درس پیش آموختیم که مشاهده در طبیعت و توّجه به جزئیات پدیده ها، 

توانایي ذهن ما را افزایش مي دهد و کار آفرینش و نگارش را آسان مي سازد.
پرورش  براي  است  تقویت مي کند، گوش هم دریچه اي  را  همان گونه که چشم، ذهن 
فکر. ذهن، تصویر صداهایي را که از راه گوش، شنیده مي شوند؛ مي سازد و آن را در خود نگه 
مي دارد تا به کمک آن صداها دست به آفرینشي بزند. پس تصویرهایي که در ذهن ما ساخته 
مي شود و ما آن را درك مي کنیم و مي نویسیم، بخشي از آن، حاصل خوب دیدن و بخشي 

دیگر، نتیجۀ خوب گوش دادن و فّعالیت دیگر حس هاي ما است«. 
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در نوشتۀ زیر نویسنده با درك درست از حّس شنیداری و دیداری، به نوشتۀ خود قدرت 
بخشیده و آن را برای خواننده واقعی تر نشان داده است.این نوشته، نتیجۀ دقت نویسنده در 
گوش دادن و دقیق نگاه کردن است. وقتي این داستان را مي خوانیم و مي شنویم ؛ ذهن ما 

تصویر رویدادها و صحنه هاي آن را بازسازي مي کند.

 »   آواز گلِ تاج خروس، بلند شد؛ قوقولي قوقو، قوقولي قوقو ! صدا بلند و بلندتر 
 شد و در همه جاي جنگل پيچيد. ناگهان درخت ها ساكت شدند؛ گل ها گلبرگ هايشان
سكوت،  و  ترس  مي آيد.  ويرانگر  تبِر  تبر!  زد:  فرياد  شيپوري  گل  كردند؛  جمع  را 
لرزيد. ترس  را شنيد. جنگل  لرزيدن درخت  تبر، صداي  بود.  پر كرده  را  همةجنگل 
درخت ها و گل ها بيشتر شد. گل هاي شيپوري، گوش هاي تيزي داشتند؛ صداي پاي 

تبر را شنيدند. فرياد آماده باش؛ جنگل را فراگرفت. ..«.  

   )تبر(

دانش آموزان در فضای ساکت کالس، نشسته بودند و به صدای پراکنده در محیط گوش 
می دادند؛ صدای معلّم نگارش، صدای هیاهوی بچه ها که توی حیاط دنبال توپ می دویدند. 
صدای معلّم ریاضی که با آهنگ بلند درس می داد و اعداد و ارقام را بیان می کرد. صدای 
جیرجیر میز یکی از دانش آموزان و ... توّجه دانش آموزان این بار به صداهای اطراف، طوری 

بود که گویا اّولین بار است که می شنوند. 
معلّم، کالس را باز هم به سکوت دعوت کرد و گفت:

چشمتان را ببندید و فقط به صداي کسي که متن را مي خواند، گوش بدهید؛ کارگاه 
ذهن شما همزمان با شنیدن صداي کلمات، تصویر آنها را به شما نشان مي دهد یعني تصویر 

آن در ذهن شما ایجاد مي شود؛ مانند این نوشته : 
به  باال مي آيد ؛ سنگين و سخت. من   »    صداي پاي پدرم را مي شنوم؛ از پله ها 
صداي باران، صداي جوشيدن آب و صداي سنگين كفش هاي پدر، گوش مي دهم؛ در 
باز مي شود و نيمي از چهرۀ پدر. .. آن مرد خيلي شبيه پدر بود؛ اما خودش نبود... صداي 
پاي كسي را مي شنوم؛ صداي پا، صداي پا و صداي در، مي دانستم كه باز مي گردي ! «

                                                )بار دیگر شهري که دوست مي داشتم(
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در ادامۀ درس، معلّم تأکید کرد که یکي دیگر از کارکردهاي خوب گوش دادن، تقویت 
حافظۀ شنیداري است. حافظۀ شنیداري هنگام نوشتن به نویسنده کمک مي کند تا صحنه ها 
و رویدادها را با حس و حالي مناسب، بازسازي کند. پس گوش هم مي تواند مانند چشم، 
ببیند و پدیده ها را شناسایي کند و به توانایي ذهن ما بیفزاید؛ به همین دلیل است که شنیدن 
هر صدا، حّسي در ما به وجود مي آورد و شناختي ایجاد مي کند که مي توانیم نسبت به آن 
صدا داوري کنیم و آن را از دیگر صداها تشخیص دهیم و مثاًل بگوییم که آن صدا خوب 
و گوش نواز است یا بد و گوش خراش ؛ این صدا گرم و گیراست و آن صدا سرد و بي روح؛ 
این صداي مهربان مادر من است یا صداي زِن همسایه؛ صداي پرواز پرنده است یا صداي 

فرفره و... .
مي فهمیم که خوب گوش دادن، افزون بر پرورش حس  شنیداري، به توانایي ذهني ما 

هم مي افزاید. 

معلّم میان دانش آموزان رفت، و گفت: »  اکنون یک بیت دربارة خوب گوش دادن و تأثیر 
آن از فردوسی بزرگ می خوانم:

دو گوشش به دانش، نيوشاتر استبدو گفت: آن كس كه كوشاتر است

همان طور که با دیدن مي توانیم گنجینۀ ذهن خود را پربارتر کنیم، با گوش دادن به 
گفته ها و سخنان دیگران نیز مي توانیم بر قدرت تفکر و توانایي زبان گفتار و نوشتار خود 
بیفزاییم. هرچه بیشتر گوش بدهیم، هنگام نوشتن، دست و قلم ما راحت تر حرکت خواهد 

کرد«.
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 متن زیر را بخوانید و مشخص کنید که نویسنده در کدام 
بخش، تحت تأثیر قوة شنیداري خود قرار گرفته است.

...كژال بر پوست گرگ چنگ كشيد و فرياد زد : »   هه ژار. .. هه ژار ! 
خاكم به سر !« گرگ قنداقه به دهان گرفت و دويد. كژال به دنبال او زمين را خيش 

می كشيد، مويه مي كرد و روناك را صدا مي زد. 
خم شد و سنگ برداشت. 
      اگر به روناك بخورد !

سنگ را به زمين انداخت، زار زد و دويد. صورت خراشيد و دويد. گرگ پارۀ 
تنش را مي برد. 

به عقب خم  بّره ای، دست هايش را در هوا تكان مي داد. گردنش  روناك مثل 
را مي خراشيد.  بيابان  نازك گريه اش، سنگ های  بود و صدای  شده 

كژال به موهايش چنگ زد، لنگة گالشش از پايش افتاد. سنگ ها پايش را كوبيدند. 
 روناك !. .. روناك ! دايه ات بميره، روله. 

دشت يك پارچه صدا شده بود و ناله و مويه. باد صدای كژال را غلتاند و با 
خود برد. »  آزاد« سر زمين بود كه فرياد كژال را شنيد. هراسان ماند : »  صدا از كدام 

طرف مي آيد؟« 
می خواست.  كمك  كسی  بود.  تّپه  سمت  از  صدا  دويد.  آزاد  جيغ.  هم   باز 
 گام انداخت و دويد. صدا او را به خود مي خواند. چشم آزاد از دور جسمی را كه
 تند و تند به طرف او مي آمد، ديد و لحظه ای بعد، گرگ نزديك آزاد رسيده بود
نبود.  كردن  فكر  وقت  مي دويد.  زنان  سر  بر  و  برهنه  پا  كژال  دورتر،  آن   و 
قنداقة بود.  آزاد  مقابل  گرگ  مي ساييد.  دندان  بر  دندان  مي ماند.  نبايد   آزاد 
روناك به دهانش بود. روناك خفه گريه مي كرد و گرگ خرناسه مي كشيد. آزاد 

نماند....  معّطل 
       )داستان كژال(



 شنیدن صداهاي زیر چه حس و حالي به شما مي دهد؟ یکي از صدا های زیر را انتخاب 
کنید و حس و حال خود را در بارة آن بیان کنید. 

  صداي وزش شديد باد  صداي الاليي مادر  صداي باران  آهنگ 
سرود ملّی  قار قار کالغ
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 یکي از نوشته هاي تمرین 2 را انتخاب و آن را بررسي و نقد کنید.

 سنجه های ارزيابي :

 داشتن پیش نویس؛
 داشتن پاك نویس )رعایت نشانه های نگارشی، نداشتن غلط امالیی، 

توّجه به درست نویسی، حاشیه گذاری(؛ 
 رعایت طبقه بندي ذهن و نوشته ) آغاز، میانه و پایان(؛

   شنیدن دقیق صداها و توصیف جزئیات آنها ؛
 شیوة خواندن.

نتيجة بررسي و داوری
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 دانش آموزان این کالس، در کارهاي گروهي، پیشاهنگ هستند.

 دانش آموزان این کالس، در کارهاي گروهي، پیش آهنگ هستند.

 جملۀ نخست، درست است زیرا هرگاه بخش دوم کلمه هاي ترکیبي با نشانۀ»   آ «
شروع شود، فاصله از میان دو بخش، برداشته مي شود، عالمت مد، حذف مي گردد و 

کلمه را پیوسته مي نویسیم. 

جمله هاي زير را ويرايش کنيد:

 امروز، هم آیش دانش آموزان خوش فکر، برگزار مي شود.

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

 اگر بدخواهان، در هم آوردي نابرابر، زورگویي پیشه کنند، تسلیم نخواهیم شد.

............................................................................................................................................................
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به صورت  امروز  تصويرسازي  موافقيد   
کارگاهي، طي مراحل زير انجام شود؟ پس 

کنيد. شروع 

یا  خود  درسي  کتاب هاي  از  تصویري  1 ـ 
طبیعت  مناظر  از  خودتان  که  عکسي 
گرفته اید یا هر تصویر دیگري را که دوست 
نوشته تان  را در  آن  و  انتخاب کنید  دارید، 
شما  دوستان  باشد  یادتان  کنید.  توصیف 

ببینند. را  تصویر  آن  نباید 
2 ـ انشایتان را براي دوستانتان بخوانید. آنها 
در  تصّوري  انشاي شما  به  دادن  با گوش 

ایجاد مي کنند. ذهن خود 
3 ـ دوستانتان براساس تصّور ذهني خود دربارة 
تصویري که شما توصیف کرده اید، صحبت 

مي کنند.

4ـ حاال تصویر را به دوستانتان نشان دهید.

تصویر  به  چقدر  شما  دوستان  برداشت   5  ـ 
است؟ نزدیک  واقعي 
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معلّم نگارش، این بار، با یک ظرف پر از میوه، وارد کالس شد؛ سیب، پرتقال، 
کیوی، نارنگی، موز و ... . دانش آموزان به احترام معلّم از جا بلند شدند. آنها وقتی ظرف 

میوه را دیدند، خوشحال شدند و صدای پچ پچ در کالس پیچید. 
معلّم، ظرف میوه را روی میز گذاشت و با لحنی طنزآمیز گفت: »  نگران نباشید، 

باهم می خوریم«. 
دانش آموزان، خندیدند. معلّم، میوه ها را بین گروه های دانش آموزان پخش کرد و 

گفت: »  میوه ای را که در اختیار دارید، لمس کنید، ببویید و بچشید«. 
دانش آموزان، مشغول شدند. معلّم هم، سیب سرخی را که در دست داشت، بویید 

و گاز زد. 
چند دقیقه بعد، معلّم، از دانش آموزان خواست، حس و حال خود را از لمس کردن، 

بوییدن و چشیدن میوه ها، بیان کنند. هرکدام از دانش آموزان حرفی زدند: 

 به محض این که گالبی را گاز زدم، به یاد بابا بزرگم افتادم. پدِر پدرم را 
می گویم. مزۀ این گالبی، چند سال پیش را به خاطر من آورد که به باغ پدر بزرگ 

رفته بودیم. پدر بزرگم یک گالبی از درخت کند و به من داد و... .
ــ پرتقال من طعم هلو می داد، فهمیدم که پرتقال پیوندی است. یک دفعه، 
فکری به ذهنم رسید و آن این بود که، آقای پرتقال با خانم هلو، ازدواج کرده اند 

و بچۀ آنها شده است پرتقال پیوندی! 
ــ میوۀ من یک سیب سرخ بود. وقتی آن را در دست گرفتم، به یاد »  نیوتون« 
افتادن  به محض  بود که  نیوتون آن قدر شکمو  با خودم فکر کردم: اگر  افتادم. 

سیب از درخت، آن را گاز می زد، هرگز نیروی جاذبه، کشف نمی شد. 
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و  دیدید  که  »  همان طور  گفت:  بّچه ها،  حرف های  شنیدن  از  بعد  معلّم 
چشیدید، هرکدام از این حس ها، در ما فکرها، احساس ها و حال و هوایی ایجاد 

می کنند و بهانه ای برای پرورش ذهن و تقویت نوشتن می شوند. 
تاکنون آموختیم، چشم و گوش، دو پنجرۀ خدادادی هستند. با چشِم بینا و 
گوِش شنوا می توانیم، جهان اطرافمان را بهتر و بیشتر بشناسیم و درک کنیم. 
نور  تا  بگشاییم  را  آنها  بشناسیم،  را  ذهن  دیگر  پنجره های  می خواهیم  اکنون 
بیشتری به خانۀ ذهن ما بتابد. »  لمس« کردن، »  بوییدن« و »  چشیدن« هم سه 
تا از راه های پرورش ذهن هستند که مثل دیدن و شنیدن، به ما کمک می کنند 

تا بهتر درک کنیم و دقیق تر بنویسیم«. 
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بعد دربارۀ آن گفت وگو  باهم می خوانیم و  را  ادامه داد و گفت: »  متن زیر  معلّم سپس 
می کنیم«.

نوازشش کند. شتِر  تا  تنها گذاشت  بّچه شتر  با  را  … عمۀ کوری، کوری   
کوچک به کوری نگاه کرد و لب هایش را تکان داد. 

عجب،  »  کوری«.  یعنی  کشیده؛  لب ها  جمع،  لب ها  کرد:  فکر  خود  با  کوری 
اسم مرا می داند! کوری خندید و سِر او را در آغوش گرفت. سرش گرم و نرم بود. 
کوری اسم بّچه شتر را »  شکالتی« گذاشت. چون رنگ و نرمی شتر، او را به یاد 
شکالت هایی می انداخت که توی کاغذهایی بّراق پیچیده شده بودند و طعم شیرینی 

داشتند. 
 حرف های شکالتی 

در متنی که خواندیم، سه حس دیدن، لمس کردن و چشیدن برجسته است. نویسنده به 
کمک این سه حس، توانسته احساس یک کودک به بّچه شتری که تازه به دنیا آمده را به 
خوبی نشان دهد. شما هم با بهره گیری از این حواس، می توانید نوشته های خوبی بیافرینید. 
در متن زیر هم که از زبان »  هلن کلر« زن نابینا، بیان شده، تأثیر حّس المسه را می بینیم: 

 روزی معلّم، مرا به گردش برد و دستم را زیر شیر آب قرار داد. همان طور 
که مایع خنک، روی دستم می ریخت، کلمۀ »  آب« را روی دست دیگرم هجی کرد. 
از آن زمان، حس کردم که از تاریکی و بی خبری بیرون آمده ام و رفته رفته همه 

چیز را در روشنایی خاّصی می بینم. 
                                              داستان زندگی من

کالس نگارش، فضایی حّسی، عاطفی و شاد پیدا کرده بود و دانش آموزان، با به کارگیری 
حواس خود، کار نوشتن را شروع کردند. 
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  متن زیر را بخوانید و مشّخص کنید که نویسنده در کدام بخش، 
تحت تأثیر قّوۀ چشایی، بویایی و المسۀ خود قرار گرفته است. 

مچاله،  کتلت  و  می کرد  قاروقور  شکمم  بود.  گرفته  همیشه  از  بیشتر  دلم   …
توی دستم باد کرده بود. زورم گرفته بود که مثل بقیه نمی توانم لقمه ای بخورم. دلم 
می خواست همین جوری که مزۀ خیارشور زیر دندان هایم جا خوش می کرد و روغن 
کتلت لبم را لیز می کرد، به هیچ چیز فکر نکنم، به هیچ چیز مسخره ای که اشتهایم را 

کور کند. کتلت، مثل بّچه گنجشک مرده ای، روی دستم مانده بود. 
توی سروصدای مسخرۀ خندۀ بچه ها، جملۀ جادویی جان گرفت: »  وقتی داری از 

ناراحتی می ترکی، سه تا سوت بزن!«… 
انگشت کوچکم را گذاشتم  به پشت دندان هایم و  بی اختیار زبانم را چسباندم 

دهانم.  توی 
اّولین سوت: بچه ها سِر جایشان میخکوب شدند. 

دومین سوت: همه به طرفم آمدند، حّتی ناظم. 
سومین سوت: پشت گردنم توی دست ناظم بود. 

جای شما خالی؛ همین طور که گردنم توی دست ناظم بود، مثل ببرهای آفریقایی، 
توی سه سوت، ساندویچم را بلعیدم. اشتهایم حسابی باز شده بود. برای اّولین بار مزۀ 

غذا بدون اشک و گریه زیِر دندان هایم رفته بود… 
        سه سوت جادویی، اکبرپور
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 موضوع های زیر چه حّس و حالی به شما می دهد؟ یکی را انتخاب کنید و حّس و حال 
خود را دربارۀ آن، بیان کنید. 

 بوی خاک پس از بارش باران
 طعم بستنی یخی

 بوی سیر
 طعم خورشت قورمه سبزی

 برداشتن یک ظرف داغ 
  طعم لبوی داغ در یک روز برفی

 حمل یک قالب یخ بدون دستکش 
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 سنجه های ارزیابي :
 داشتن پیش نویس؛

  داشتن پاک نویس )رعایت نشانه های نگارشی، نداشتن غلط 
به درست نویسی، حاشیه گذاری( ؛ توّجه  امالیی، 

  رعایت طبقه بندی ذهن و نوشته )آغاز، میانه و پایان( ؛ 
  انتقال دقیق حّس چشایی، بویایی و المسه؛ 

  شیوۀ خواندن. 

نتيجة بررسي و داوری

   یکی از نوشته های تمرین 2 را انتخاب کنید و آن را بررسی و نقد کنید. 
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 دانش آموز، نتیجۀ آزمایش های علوم را برای معلّم بیان کرد. 

 دانش آموز، نتیجۀ آزمایشات علوم را برای معلّم بیان کرد. 

جملۀ اّول، درست است. »  آزمایش« یک واژۀ فارسی است و با نشانۀ فارسی 
»  ها«، جمع بسته می شود. کلماتی چون »  گرایش، پیشنهاد، گزارش، فرمایش« 

فارسی هستند و بهتر است در کاربرد آنها به این نکته توّجه کنیم. 

 جمله هاي زیر را ویرایش كنید:

رسیده  ما  دست  به  دانش آموزان  نویسندگی  توانایی  از  زیادی  گزارشات   
است. 

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

 در شهر شیراز، باغات زیبایی پر از درخت نارنج، وجود دارد. 

............................................................................................................................................................
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امروز،  سادۀ  زبان  به  را  زیر  حکایت   
بازنویسی کنید. 

حکایت:

د. مداوای باز نویسي : �نوا �ش ا�ش �ش �ن کمی، دو �گو�ش حا�

ا�ین  ا�ن  کم  حا� �کرد.  �ن ا�شری  هم  ان  �ب �ی ط�ب

�گر صدای  د�ی د او  اع�ش �ش �ب �که  امد  �ی�ش �پ

اراح�ت  ار �ن �نود، �بس�ی لومی را �نسش �پ م�ن ه�ی

ی  رو�ن ک�ند.  � ه  �پ �نمی دا�نس�ت  و  �بود 

ا  �ب و  ر�ن�ت  د�ش  �نرن ی،  ا�ی دا�ن �نص  �ش

 : �تن �به او �گ�ن�ت و�ش کمک �ن اره و �به � ا�ش

ما  د؟ �ش �ی م�گ�ین ه��ت را �ن ای �ل�ان، �پ

د��ت  ا�ن  را  ود  �ن ح� های  ا�ن  کی  � �ی

�گر  ما �واس د�ی �به �ش د  داو�ن د، حن داده ا�ی

�نها را �به  د، �آ هم داده ا��ت �که �ا�م ا�ن

 : د و �گ�ن�ت �ی سش د�ی کمی ا�ن کم، � گ�یر. حا� ب� کار �

ا�ن  من  ی،  می �گو�ی را��ت  م،  ح�ک�ی ای 

ا�نل �بوده ام.  �گر �ن �نعم�ت های د�ی

امی) (حب
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معلّم، بعد از ورود به کالس، دانش آموزان را به یک گفت وگوی 
به  راجع  را  نظراتشان  خواست،  آنها  از  او  کرد.  دعوت  صمیمانه 
کدام  هر  دانش آموزان،  کنند.  بیان  پنجگانه  حواس  از  بهره گیری 
تجربیات خود را به شکل شفاهی بیان کردند. خالصۀ حرف های 

بود: این  دانش آموزان، 

حرف های  می شنویم،  بیشتر  و  می بینیم  بهتر  چون   
داریم. نوشتن  برای  بیشتری 

 ـ بعضی از بوها و مزه ها، ما را به یاد یک خاطره می اندازد و 
دوست داریم آن را بنویسیم.

ـ نوشته های ما، عاطفی تر از قبل شده است.
 ـ تازگی ها چیزهایی را می بینیم و صداهایی را می شنویم که 

قبالً ندیده و نشنیده بودیم.

که  »خوشحالم  گفت:  بّچه ها،  حرف های  شنیدن  از  بعد  معلّم، 
ایجاد  شما  در  تازه ای  احساس های  ذهن،  روزنه های  شدن  گشوده 
آماده سازی  و  پرورش  راه های  با  گذشته  درس های  در  است.  کرده 
ذهن برای نوشتن آشنا شدیم. در این درس، شیوه هایی را می آموزیم 
به  راحت تر  را  خود  اندوخته های  تا  می کنند  کمک  ما  ذهن  به  که 

کنیم«. تبدیل  نوشتار 
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 در این درس، یکي دیگر از راه هاي کمک به رشد فکر را مي آموزیم. 
بهره گیري از شیوة سنجیدن پدیده ها با یکدیگر و مقایسه کردن آنها با 
هم، به ما یاري مي رساند تا از جنبه هاي مختلف به شناخت بهتر اشیا برسیم. 
شگفتی های آفرینش از موضوع هایي هستند که از راه درنگ و تأمل در آنها 

مي توان خداوند را بهتر شناخت. در خطبه ای از نهج البالغه، آمده است:

پی ببري،  آفرینش  راز  به  تا  به کارگیری  را  اندیشه ات  »اگر   
همان  کوچک،  مورچة  آفرینندة  که  گفت  خواهند  تو  به  روشن  دالیل 
آفرینش هر  دقتي که در  به سبب  بزرگ خرماست،  آفریدگار درخت 
چیزی به کار رفته، و اختالفات و تفاوت های پیچیده ای که در خلقت 
هر پدیده نهفته است. پس اندیشه کن در آفتاب و ماه، درخت و گیاه، 
آب و سنگ، اختالف شب و روز، جوشش دریاها، فراوانی کوه ها، بلندي 
قله ها و گوناگونی و تفاوت زبان ها، که نشانه های روشن پروردگارند«.

نوشتن  پرورش فکر و ساده سازي مهارت  براي  مناسبي  راه  کار،  این 
با  را  آن  مي شود؛  داده  ما  به  نوشتن  براي  موضوعي  که  هنگامي  است. 
موضوع هاي دیگر، مي سنجیم. در متن صفحۀ بعد، نویسنده از همین شگرد، 

است:  گرفته  بهره 
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یکی از دانش آموزان از معلم پرسید: »در سنجش و مقایسه کردن پدیده ها، به چه 
چیزهایی باید توجه کرد؟«

معلم در پاسخ گفت: »هنگام سنجش و مقایسۀ پدیده ها، به تفاوت ها و شباهت هاي 
دو موضوع یا دو پدیده مي اندیشیم و آن فکر را بر اساس این دو ویژگي )تفاوت، شباهت( 
دسته بندي مي کنیم. در این کار، ذهن ما نظم پیدا مي کند و فکر ما گسترش مي یابد و 

نوشتۀ ما کامل مي شود. 

براي نمونه، اگر موضوِع نوشتن » دیوار « باشد. نخست کمي در بارة دیوار و مشخصات 
ظاهري آن )ویژگي ها، اندازه، نوع ساختمان، طول و...( فکر مي کنیم؛ سپس چیزي را که 
بتوانیم با این ویژگي ها، مقایسه کنیم؛ کنار آن موضوع مي نویسیم و آن گاه ذهن خود را 
 براي بیان تفاوت ها و شباهت ها به کار مي گیریم. مثاًل مي خواهیم» دیوار« را با » درخت «
بسنجیم. همین که این دو را کنار هم قرار دادیم، خود به خود، ذهن ما فّعالیت را آغاز 

مي کند و به طبقه بندي و نظم دادن به موضوع دست مي زند«.

با دو  هر  مي شوند،  دیدن  مانع  دو  هر  ایستاده اند،  دو  هر   شباهت ها:    
دال آغاز مي شوند، هر دو سایه دارند و ...

برگ  و  شاخ  با  یکي  جاندار،  دیگري  و  بي جان  یکي   تفاوت ها:    
و دیگري بي شاخ و برگ، یکي بي تغییر در فصل ها و دیگري با فصل در تغییر 

و ... .
شاید نتیجۀ این مقایسه، نوشته ای شبیه متن زیر باشد:

نمي برد. از گرما خوابم  بود. شب ها  تابستان سوم فرا رسید. هوا داغ   «  
تهران  به  تهویه  بساط  بود.  شهر  وسط  در  اتاقم  نداشتم.  بهارخواب  و  حیاط 
به  پیوسته  مي شدم.  عرق  خیس  بود.  نشده  اختراع  هنوز  شاید  بود.  نرسیده 
که  نبود  شبي  و  نباشم  ییالق  فكر  به  که  نبود  بودم.روزي  تبار  و  ایل  یاد 
شهر،  در  داشتم.  چادر  ایل،  در  نبینم.  خواب  در  را  بهشتي  هواي  و  آب  آن 
ایل،  در  نداشتم.  ماشین  شهر،  در  داشتم.  سواري  اسِب  ایل،  در  نداشتم.   خانه 

آسایش و کس و کار داشتم. در شهر، آرام و قرار و غمخوار نداشتم«.

   )بخاراي من، ایل من(
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 درخت و دیوار سال ها است کنار هم زندگی می کنند. دیوار پیر، درخت را از 
زمانی که تنها یک نهال کوچک بود می شناسد. چیزی که آنها را به هم نزدیک کرده 
است. شباهت ها و قرابت های آنهاست. هر دوی آنها، روی پای خود ایستاده اند. هر دو 

سایه دارند و رهگذران را پناه می دهند.
اّما درختی که زیر سایة دیوار، به چشم نمی آمد، حاال سر به فلک کشیده است و 
از باال به دیوار می نگرد. درخت هر سال باال و باالتر می رود و دیوار هر سال کوچک 
و کوچک تر می شود. شاید هم به شاخ و برگ خود بنازد و دیوار بی شاخ و برگ را 

مسخره کند...
  مؤلّفان
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 متن هاي زیر را بخوانید و مشّخص کنید، کدام متن بر پایۀ شیوة مقایسه، 
نوشته شده است؟

 الف( قد نسبتًا کشیده اي داشت که کمي پشتش را خمیده نشان مي داد. چهره اش 
سفید و کم گوشت بود، دماغ کشیده و نوك تیز و پیشاني صاف و مرتبي داشت که در وزش 
باد، قسمتي از آن را موهایش مي پوشاند. حالت چشمانش آرام بود و در قعرشان موجي از غم 
در آرامشي ناگوار یخ بسته بود. چانة استخواني و صافي داشت که دهانش را زیباتر جلوه 
مي داد، موهاي بلندش که دور گوش ها و گردنش را پوشانده بود، قدري تیره تر از رنگ 

ساقه هاي درو شدة گندم بود. 
)کارنامة سپنج(

 ب( صبح بود و پرتو آفتاب مانند طال روي امواج مالیم دریا مي درخشید. نزدیک به یک 
 کیلومتر دور از ساحل یک قایق ماهیگیري آب را شكافته، به پیش مي رفت. از سوي دیگر 
هلهله و آواي مرغان دریایي که براي به دست آوردن غذاي خود به ساحل روي آورده بودند 

در فضا طنین افكنده بود. روز پر تحرك دیگري شروع مي شد.
)پرنده اي به نام آذرباد(

 پ( هر دسته از مردم، مقررات ویژه اي براي آداب معاشرت دارند. دست دادن با 
دوستان در هنگام مالقات در بسیاري از بخش هاي جهان معمول است. چینیان به جاي اینكه 
به یكدیگر دست بدهند؛ دو دست خود را بر هم مي گذارند و تكان مي دهند. در بسیاري از 
کشورها برداشتن کاله، نشان ادب است ولي بومیان غنا در افریقا به جاي این کار، قباي خود 

را از یک شانه به پایین مي اندازند. 
)آیین نگارش، سال اّول دبیرستان، 1353(
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 تصّور کنید دو حالت زیر را تجربه کرده اید؛ با مقایسۀ آنها، متني بنویسید.

 برخاستن از خواب در صبح شهر  برخاستن از خواب در صبح روستا   
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  یکي از نوشته هاي تمرین 2 را بر اساس معیار هاي زیر، ارزیابي کنید. 

 سنجه های ارزيابي :

 داشتن پیش نویس؛
   داشتن پاک نویس )رعایت نشانه های نگارشی، نداشتن غلط امالیی،

توّجه به درست نویسی، حاشیه گذاری( ؛
  رعایت طبقه بندي ذهن و نوشته ) آغاز، میانه و پایان( ؛

  بهره گیری از شیوة مقایسه و بیان شباهت ها و تفاوت ها ؛
 شیوة خواندن.

نتيجة بررسي و داوری
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 همۀ نویسندگان، خواندن آثار بزرگان را گامي مهم براي رشد مي دانند.

 همۀ نویسنده گان، خواندن آثار بزرگان را گامي مهم براي رشد مي دانند.

 جملۀ اّول صحیح است. کلمه هایي که به نشانۀ بیاِن حرکت» ه « ختم مي شوند، 
هنگامي که نشانۀ جمع »  ان« یا نشانۀ »  ي« را بخواهیم به آخر آنها اضافه کنیم، 
 به ترتیب این گونه، نوشته مي شوند )نویسندگان و نویسندگی( و نشانۀ بیاِن حرکت »  ه  «

دیگر ظاهر نمي شود.

 جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

  شرکت کننده گان در مراسم امروز، از عملکرد دانش آموزان این مدرسه، 
بودند. خرسند 

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

 نخبه گان با دیده گاني باز و با آگاهي، همۀ امور را پي مي گیرند.

............................................................................................................................................................
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 ضرب المثل زیر را بازآفرینی کنید.

اد« ، س� س�ب�ز می دهد �بر �ب ان س��ز �ب ضرب المثل: »�ز

بازآفرینی َمثَل
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 »عزيز من،بايد بتواني به جاي  يك سنگ نشسته،دوران گذشته را كه 
توفان زيستن با تو گذرانيده، به تن حس كني. بايد بتواني يك جام بشوي كه 
وقتي افتاد و شكست، لرزش شكستن را به تن حس كني! دانستن سنگ بودن 
يك سنگ،كافي نيست؛ مثل دانستن معني يك شعر است. گاه بايد در خود آن 
قرار گرفت و با چشم درون آن به بيرون نگاه كرد و با آنچه در بيرون ديده شده 

است، به آن نظر انداخت«.
                                                                   )حرف هاي همسايه(

استفاده از روش های متنّوع نوشتن، فضای متفاوتی را به کالس نگارش 
داده بود. معلّم، روش های جدید را آموزش می داد و دانش آموزان، فّعاالنه کار 

نوشتن را دنبال می کردند.
برای  را  نوشتن  مختلف،  روش های  آموزش  با  داشت  تالش  معلّم، 
بهره  کاربردی  اّما  ساده،  روش های  از  او  کند،  راحت تر  دانش آموزان 
می گرفت. معلّم در ادامۀ کار و بدون آنکه به تعریف و توضیح روش بپردازد، 

بخوانند: دّقت  با  را  زیر  نوشتۀ  خواست  دانش آموزان  از 

كه  را  »نوشته ای  گفت:  دانش آموزان  به  نوشته،  خواندن  از  پس  معلّم، 
می دهد«.    نشان  را  جلسه  اين  درس  موضوع  خوانديم، 
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روش  است؛  مفید  نوشتن،  آسان سازی  و  ذهن  تقویت  برای  که  دیگری  شیوة 
»جانشين سازي« است. یعني هرگاه موضوعي براي نوشتن دربارة موجودات یا اشیا داده 
شد؛ ما چیزهاي دیگر یا خودمان را به جاي آن موضوع بگذاریم و از زبان خود یا دیگري 

بنویسیم. آن  دربارة 
در سخنان »نیما یوشیج« هم برهمین شیوه تأکید شده است: »بايد بتواني يك جام 
اگر  مثاًل   .»! كني  خود حس  تن  به  را  لرزش شكستن  و شكست،  افتاد  وقتي  كه  بشوي 
قرار دهیم و  را جاي آن  از ما خودمان  باشد، هر کدام  نوشتن »پنجرة کالس«  موضوع 

... بودم  پنجرة کالس  اگر من  بنویسیم: 
یا گاهي با آوردن »اگر «، راه جدیدي باز کنیم  و فرصت تازه اي به فكر و خیال خود 

بدهیم و بنویسیم :
  اگر خورشید بودم...

  اگر کوه بودم... 
این شیوة نگریستن به موضوع و آماده سازي ذهن براي بهتر نوشتن، باعث مي شود 
که ما عواطف و احساسات خود را به سادگی بتوانیم، بیان کنیم  و فرصت آفرینش بیشتري 
به ذهن و خیال خود بدهیم و تخّیل خودمان را با پدیده ها همراه کنیم و از این راه، خود را 

به دنیاي آن نزدیك سازیم. 
معلّم در ادامه به دانش آموزان گفت: »  اکنون از شما می خواهم به متن دیگری توّجه کنید.
در این نوشته، نویسنده، مي خواهد ویژگي هاي »کتاب« را به ما بشناساند ولي به جاي 
اینكه مستقیمًا به خصوصیات کتاب بپردازد، در ذهن خود، کتاب را به جاي انسان نشانده و 

سپس آن را با ویژگي هاي انساني، این گونه معرفي مي کند«:

   » بعضي از کتاب ها ساده لباس مي پوشند و بعضي لباس هاي عجیب و غريب 
 و رنگارنگ دارند. بعضي از کتاب ها براي ما قصه مي گويند تا بخوابیم و بعضي
 قصه    مي گويند  تا بیدار شويم.بعضي از کتاب ها شاگرد اول مي شوند و جايزه مي گیرند
 بعضي مردود مي شوند و بعضي تجديد؛ بعضي از کتاب ها تقلّب مي کنند... بعضي از

کتاب ها   پرحرف اند،  ولي حرفي براي گفتن ندارند  و بعضي ساکت و آرام اند،  ولي يك 
 عالم حرف گفتني در دل دارند ... بعضي از کتاب ها دوقلو يا چند قلو هستند .بعضي از 

کتاب ها پیش از تولد مي میرند و بعضي تا ابد زنده هستند«.
                                                                                             ) بي بال پريدن(
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 کدام یك از متن هاي زیر، با موضوع این درس) توصیف به روش جانشین سازي(،
تناسب بیشتري دارد؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.  

 الف( »هنوز در جست وجوي نشان اميد بخشي، زيرچشمي به كنده كاري چهره اش 
نگاه مي كردم كه گفت:»به مسافرخانه رسيده ايم«. از دريچه اي به اين پناهگاه وارد شديم و 
از طريق يك راهرو داخل محوطة كوچكي شديم كه به نظرم به قبرستاني هموار شبيه بود. 
اين مهمانخانه به نظر من، ماللت انگيزترين درختان، اندوهبارترين گنجشكان، پريشان ترين 

گربه ها و دلگيرترين اتاق ها را داشت.« 
                                                                                                   )آرزوهاي بزرگ(

 ب( »سّقا دلش براي كوزه شكسته، سوخت و با همدردي گفت: از تو مي خواهم در 
مسير بازگشت به خانة ارباب به گل هاي زيباي كنار راه توّجه كني. در حين باال رفتن از تّپه، 
اين  كوزه شكسته، خورشيد را نگاه كردكه چگونه گل هاي كنار جاده را گرما مي بخشد و 
باز هم  ناراحتي مي كرد. چون  باز هم احساس  اما در پايان راه  موضوع كمي او را شاد كرد. 
نيمي از آب نشت كرده بود. براي همين دوباره از صاحبش، عذر خواهي كرد. سقا گفت: من 
از ترك تو خبر داشتم و از آن استفاده كردم. من در كنارة راه گل هايي كاشتم كه هر روز 

وقتي از رود خانه برمي گشتيم، تو به آن ها آب داده اي«. 
                                                                                               )هفده داستان كوتاه(

 پ( سنگي بودم بر سر راهي، هر كسي كه به من مي رسيد، لگدي به من مي زد و زور و 
 قدرت خود را به من نشان مي داد. گاهي هم مرا زير پا مي گذاشتند و عبور مي كردند. تا اينكه

روزي، يك چيز غول پيكري با سروصدايي هراس انگيز به طرفم آمد و مرا در ميان انبوهي از 
 سنگ و خاك و شن، بلندكرد و بر پشت چيزي سرازير كرد. دردي سنگين تمام بدنم را فراگرفت.
جايي  به  مرا  كه  فهميدم  اندازه  اين  فقط  و شن گذشت.  از سنگ  زير خرواري  در  ساعتي 
مي برند. حّس عجيبي داشتم. تمام خاطرات گذشته ام را مرور كردم. هيچ كدام مثل اين، نبود.
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 یکي از موضوع هاي زیر را انتخاب کنید و دربارة آنها متني بنویسید.

 اگر معلم نگارش بوديد .............. 
  پروانه اي هستيد كه در تاريكي شب، شمعي روشن پيدا كرده ايد ..........

  قطره باراني هستيد كه از ابري چكيده ايد ...............................
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 نوشتۀ خود یا یکی از دوستانتان را، بر اساس معیارهای زیر، نقد کنید و نتیجۀ 
بررسي را بنویسید. 

نتیجۀ بررسی و داوری

 سنجه های ارزيابي :
 داشتن پیش نویس؛

   داشتن پاک نویس )رعایت نشانه های نگارشی، نداشتن غلط امالیی،
توّجه به درست نویسی، حاشیه گذاری(  ؛

  رعایت طبقه بندي ذهن و نوشته ) آغاز، میانه و پایان(  ؛
  بهره گیری از شیوة جانشین سازی و انتقال حس کسی یا چیزی 

که به جایش سخن گفته می شود ؛ 
 شیوة خواندن.
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 من لوازم مدرسه را خریدم.  

 من لوازمات مدرسه را خریدم.  

جملۀ اّول، درست است؛ زیرا لوازم جمع است و نباید آن را دوباره 
جمع بست.  

 جمله هاي زير را ويرايش كنيد:

 تمام امورات تحصیلي را خودش پیگیري مي کند.

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

 او در مراسمات رسمي، خوب سخنراني مي کند.

............................................................................................................................................................
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 به دو تصویر زیر با دّقت نگاه کنید؛ دربارة تفاوت آنها بیندیشید و هر یك 
را در نوشته اي جداگانه توصیف کنید. معیار سنجش نوشته هاي شما تشخیص 
دوستانتان است. یعني زماني که نوشته هایتان را در کالس مي خوانید، آنها 

باید تشخیص دهند؛ هر نوشته مربوط به کدام تصویر است. 
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آموختن  و  نوشتن  اما شوق  پایان می رسید؛  به  داشت  نوشتاری«  کتاب »مهارت های 
بود. پایانی رسیده  ایستگاه  به  اینک  پرپیچ و خم نوشتن،  پایانی نداشت. سفر 

کالس نوشتن که پس از پشت سر گذاشتن، برگ ریزان پاییز و برف ریزان زمستان، به 
رویش اردیبهشتی خود نزدیک می شد، در انتظار درس جدید نشسته بود. معلّم، با یک مقّدمه 

شروع کرد:
و  نقش ها  است  ممكن  مي گیریم،  قرار  که  مختلف  جاهاي  در  شما  و  من  از  هریک 
وظیفه هاي متفاوتي داشته باشیم؛ مثاًل وقتي در خانه هستیم؛ فرزندي از اعضاي آن خانواده 
به شمار مي آییم و در آنجا وظایفي داریم. اکنون که در مدرسه و کالس هستیم، نقش و 
تكلیف دیگري داریم. اگر در محله و کوچة خود باشیم؛ در آنجا هم وظیفة دیگري داریم 
داشت.  خواهیم  جدیدي  وظیفة  و  نقش  که  دید  خواهیم  مختلف،  جاهاي  در  همین طور  و 
به همین سبب اگر بخواهیم چیزي دربارة خود بنویسیم و خودمان را به کسي معّرفي کنیم، 

بسته به اینكه از کجا آغاز کنیم، نوشته و نوع معّرفي ما متفاوت خواهد بود.
یكي دیگر از راه هاي توانمند سازي ذهن و زبان هنگام نویسندگي، ایجاد فرصت بیشتر 
به  نسبت  در ذهن،  را  فراواني  راه هاي  دربارة یک چیز،  اندیشیدن  است.  براي فكر کردن 
شناخت بهتر آن، پدید مي آورد. وقتي زمان کافي براي اندیشیدن دربارة یک موضوع داشته 
باشیم و از دیدگاه ها و دریچه هاي مختلف به یک موضوع، نگاه کنیم، جنبه ها و کارکردهاي 

گوناگون یک پدیده را در نظر مي گیریم. 
 حال اگر  بخواهیم  در بارة » ُگل « چیزي بنویسیم،  از  زاویه هاي متفاوت مي توانیم به آن نگاه کنیم
و هر بار، مطالب تازه اي بنویسیم. مثاًل در نوشتة زیر، نویسنده »گل« را از نگاه شاعران، 

دانشمندان، طبیبان، صنعتگران و قالي بافان، و حتي از چشم عقل، دیده و نوشته است:

ُگل
دانشمندان

طبیبان

صنعتگران

باغبان

شاعران

؟  
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نوشته ای  و  بنگریم  به گل  افراد  این  از  روزنة چشم هر کدام  از  بخواهیم،  اگر 
متناسب با طرز فكر آن بیافرینیم، شاید نوشته هایی شبیه نوشته های زیر پدید آید:

» بعید است در عالم طبیعت ،چیزي زيباتر و خوب تر از گل وجود داشته باشد...
 شاعران در گل هزاران مضمون نغز و  معناي لطیف يافته اند و براي آن مضامین هزاران

 بیت زيبا سروده اند. اللةسرخ رنگي كه در بهاران دل خاك تیره را مي شكافد و مانند 
آتشي زبانه مي كشد، ما را به ياد شهیدان مي اندازد كه  پردة سیاه ظلم را با خون سرخ 

شكافته اند. خويش 

دانشمندان نیز از گل هزاران قاعده و قانون علمي شناخته اند. آنان از گل، يك جهان 
دانش آموخته اند و دريافته اند كه گل، تنها يك نقاشي رنگارنگ نیست!

و  ُجسته اند  گل،  در  را  گوناگون  دردهاي  داروي  مختلف،  صورت هاي  به  طبیبان 
يافته اند. از نظر آنان هر گلي، داروي دردي را در خود دارد. گل عّطاري است كه به 

فروش!  دارو  هم  و  است  هم عطرفروش  قديم،  عّطاران  شیوة 

 صنعتگران نیز از گل، سودها مي برند؛ رنگرزان رنگ هاي لطیف و پرماية گل را در صنعت 
 خويش به كار مي گیرند و قالي بافان با الهام از شكل ها و تركیب هاي گل، طرح هاي دلپسند
 بسیاري در مي افكنند. گالب گیران نیز رونق بازارشان از بركت بوي دل انگیز گل است.

برشمرده ايم.  و صنعتگران  طبیبان  و  عالمان  و  شاعران  براي  را  گل  فايدة  تاكنون 
مي برد؟  از گل چه سودي  عقل  بپرسیم  كه  است  آن  هنگام  اكنون 

اگر گل و گلزار را با چشم عقل تماشا كنیم، جز حكمت و تدبیر، چیزي نمي بینیم. 
به  راستي آن هنرمند نّقاش و حكیم رياضیدان كه مهندسي گل را برعهده داشته، كیست؟

آن كیست كه در گل اين همه زيبايي و لطف و خاصیت را قرار داده است؟

محصولي  خشن،  و  تیره  خاك  از  و  كشیده  بیرون  ِگل،  از  را  ُگل  كه  كیست  آن 
است؟ پديدآورده  معّطر  و  لطیف  و  رنگین  اين  چنین 

گل، قطره اي از درياي بیكرانة جالل و جمال الهي است كه گويي از آسمان به زمین، 
چكیده است«. 

          )غالمعلی حّداد عادل، فارسي و آیین نگارش، سال اّول دبیرستان، 1366(
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 از نگاه »شاعر«:
 غنچه با دل گرفته گفت: / زندگی لب ز خنده بستن است / گوشه ای درون خود نشستن 

است
گل به خنده گفت: /زندگی شكفتن است / با زبان سبز، راز گفتن است…

   امین پور

 از نگاه »گیاه شناس«:
خاك  نمناك  عمق  در  كه  ريشه هايی  می كند.  تغذيه  برگ ها  و  ريشه  طريق  از   گیاه 
می كنند... جذب  را  خورشید  نور  پهن،  صفحة  يك  مثل  كه  برگ هايی  و  فرو رفته اند 

 از نگاه »طبیب«:
گل  خار  حّتی  و  برگ  و  ساقه  و  ريشه  تا  گرفته  گل  بوی  از  است.  درمان  سراسر   گل 
شادابی  و  شادی  و  می كند  دلپذير  معّطر  را  هوا  است،  شاخه  روی  تا  درمانگرند.  هم 
می بخشد. وقتی چیده شد، دارويی مفید می شود برای بیماران. عصاره يا افشردة گل سرخ 

است… قلب  تقويت كنندة 

 از نگاه »صنعتگر«:
 صنعت گالب گیری از دير باز در ايران متداول بوده است. كاشان، بیش از هر جای ديگر 

در ايران با گل و گالب عجین است. حّتی در اين شهر جشن گالب برپا می شود و…

 از نگاه »باغبان«:
 من نتیجة زحمت ها و تالش های خود را در همین گل های رنگارنگ می بینم. اين همه كوشش، 
من  فرزندان  مثل  بوته ها  و  گل ها  می شوم.  خوشحال  می انجامد،  غنچه ها  شكفتگی  به  وقتی 

هستند…

معلم، نموداری روی تخته کشید و گفت: »اکنون از شما دانش آموزان می خواهم، بگویید 
از چه زاویه هایی می توان به »کفش« نگاه کرد«.

کفش
؟

؟

؟

؟

؟

؟
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 متن زیر را بخوانید و تفاوت نگاه دو شخصیت )پدر و پسر( را بنویسید.
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يك بار پدر بسیار ثروتمندي پسرش را به روستايي برد تا او را با شیوة زندگي 
افراد آنجا آشنا سازد. آنان دو شبانه روز در مزرعة خانوادة تهیدست و فقیري به 

سر بردند. 
در راه برگشت، پدر از پسر پرسید: سفر چگونه بود؟

پسر گفت: عالي بود؛ پدر.
پدر گفت: زندگي مردم فقیر را ديدي؟

پسر گفت: آري، پدرعزيزم.
پدر پرسید: از آنان، چه آموختي؟

 پسر گفت: ما گوسفند نداريم؛ ولي آنان چند گوسفند دارند. حوض خانة ما تا 
وسط باغ كشیده شده؛ اما رودخانة آنان بي پايان است. سراسر باغ ما را چراغ ها 
روشن مي كنند، ولي شب هاي آنان را ستاره ها روشن مي كنند. ما قطعه زمین 
تمام  ما  است.  گسترده  بسیار  آنان  كشتزار  ولي  داريم،  زندگي  براي  كوچكي 
غذايمان را مي خريم؛ آنان بیشتر نیازهاي غذايي را خودشان پرورش مي دهند... .

با شنیدن حرف هاي فرزند، پدر سرش را به زير انداخت و خاموش شد.
پسر افزود: پدرجان! از شما سپاسگزارم كه به من نشان دادي، ما چقدر فقیريم.
)دبوا استیت، مترجم: الهام مؤدب، با تغییر و بازنويسي(
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»تأمین  دربارة  متنی  او،  نگاه  از  و  کنید  انتخاب  را  زیر  نمودار  خوشه های  از  یكی   
اجتماعی« بنویسید.
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حادثه دیده

بازنشسته بیمار

بازمانده

بیكار

مزد بگیر

کارفرما از کار افتاده

بیمه 
تأمین 
اجتماعی
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نتيجة بررسي و داوری

 یكي از نوشته هاي تمرین قبل را براساس معیارهاي زیر، ارزیابي کنید. 

 داشتن پیش نویس،
 داشتن پاک نویس )رعایت نشانه های نگارشی، توّجه به 

   درست نویسی، نداشتن غلط امالیی، حاشیه گذاری( ؛
  رعایت طبقه بندي ذهن و نوشته ) آغاز، میانه و پایان( ؛

  نگاه تازه و دگرگونه به موضوع ؛
 شیوة خواندن.

  سنجه های ارزيابي :
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 آرش، تیري بیفكند و پرچم پیروزي ایرانیان را برفراز کوه، بیفراشت.
 آرش، تیري بافكند و پرچم پیروزي ایرانیان را برفراز کوه، بافراشت.

هرگاه  امروز،  معیار  نوشتار  در  زیرا  است.  درست  نوشتاري جملةاول،  شیوة 
حرف هاي » ب،ن ، م « بر سر فعل هایي قرار بگیرند که با نشانة همزة » ا « آغاز 

شده باشند، هنگام نوشتار، حرف » ي« جانشین همزه مي شود.

مانند: انداز  بینداز، انگیخت  بینگیخت، افروخت  بیفروخت.

 جمله هاي زير را ويرايش کنید:

 با تالش فراوان مي توانستند، علوم بسیاري باندوزند.

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

 هرگز، فرصت امروزت را به فردا، مافكن.

............................................................................................................................................................
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 حكایت زیر را بخوانید و بازنویسي کنید:

حکايت:
ي باز نويسي : رو�ز �يروان،  و�ش ا�ز گار  رو�ز �به 

مد.  �آ وي  د  �ز�ز گمهر،  ر� �ز
�ب  ، �ي��ش و�ز

همه  �ي�،  و�ز اي   : �گ�ز�ت �يروان  و�ش ا�ز

زي؟ دا� و  �ت عالم،  رد  �يرز  �چ

: �زه،  د و �گ�ز�ت �بل �ش گمهر، �ز ر� �ز
�ب

اه. اد�ش اي �چ

 ، �يرز �چ همه   : �گ�ز�ت �يروان  و�ش ا�ز

د؟  دا�ز �كه  �چس 

، همگان �يرز : همه �چ گمهر �گ�ز�ت ر� �ز
 �ب

د. اده ا�ز �زد و همگان ه�زو�ز ا�ز مارد �ز�ز  دا�ز

امه( ا�بوس �ز )�ت   
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الهی، به سوی تو آمدم، به حّق خودت مرا به من برمگردان! 
الهی، کامم را به حالوت تالوِت کالمت، شیرین بدار!

الهی، وای بر من اگر دلی از من برنجد!
الهی، تو را دارم چه کم دارم، پس چه غم دارم.

الهی، به قدر معرفتم تو را پرستش می کنم، در راهم، راهم ده!
و  است  پیش  در  سخت  گردنه های  و  راهم  در  و  ناتوانم   الهی، 
باِر گران بر دوش. یا  هادی » إهِدنا  رهزن های بسیار در کمین و 

الّصراط الُمسَتقیم...«.
الهی، رویم را نیكو کردی، خویم را هم نیكو گردان!

آثار  و  کتب  در  گذار  و  من، گشت  تفریح  زنگ  که   الهی، شكرت 
آنهاست. تماشای  و  علمی 

 الهی، همه تو را خوانند: ُقمری به قوقو، پوپک به پوپو، فاخته به 
کوکو، و من به هوهو.

 الهی،  حّق محّمد و آل محّمد، بر ما عظیم است؛ »اللُهّم صّل علَی� 
محّمٍد َو آل محّمد!«

 الهي نامه، حسن زاده آملی

الهي !
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ارزشیابي این درس در دو بخش صورت مي گیرد:

الف( ارزشیابي فرایندي) مستمر( 
ب( ارزشیابي پایاني

 الف( ارزشیابي فرايندي)مستمر(،)20 نمره( 

با  هم  زمان  که  است  عملكردي  ارزشیابي  فرایندي،  ارزشیابي 
آموزه هاي  بر  مبتني  دقیقًا  یادگیري« و  ـ  فرایند »یاددهي  پیشرفت 
و  درس  آموزش  از  پس  معلّم  یعني  مي گیرد؛  صورت  درسي  کتاب 
مي کند.  آغاز  را  ارزشیابي  نگارشي  فّعالیت هاي  به  ورود  به محض 

ارزشیابي فرايندي در دو بخش و مبتني بر موارد زير است: 

1( مهارت نوشتن)18 نمره(

   بازشناسي)تشخیصي(، )تمرین شمارة 1 هر درس(،
این تمرین ها در پي سنجش و تقویت توانایي بازشناسي 

دانش آموزان است. 

   آفرينش )تولیدي(، ) تمرین شمارة 2 هر درس( ،
 اهداف آموزشي این تمرین ها، تقویت توانایي مهارت نوشتن 

بر اساس آموزه هاي هر درس است.

درس(، هر   3 شمارة  )تمرین  )تحلیلي(،  داوري     
هدف این تمرین ها پرورش توانایي مهارت نقد و تحلیل 

نوشته ها، بر اساس سنجه هاي کتاب است.

شیوه نامة ارزشیابي آموزش مهارت هاي نوشتاري )نگارش و انشا(:

کتبي )20 نمره( 
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   تصوير نويسي، )انشاي آزاد( ، تصویر نویسي با هدف باال بردن دّقت 
در نگاه  و درک عناصر بصري و در نهایت، تقویت مهارت نوشتن، طراحي 

شده است.
   بازنويسي حکايت. در باز نویسِي حكایت، تأکید بر باز نویسي به زبان ساده

و ساده نویسي است.
  گسترش َمثَل. در این بخش، بازآفریني، گسترش دادن و افزودن شاخ و 

برگ به اصل َمَثل مورد تأکید است.
و  نوشتن  هنجار هاي  آموزش  هدف  با  درست نویسي ها  درست نويسي.    
گنجانده شده اند. کتاب،  در ساختار  معیار  نوشتار  واژگان  کاربرد درست  با  آشنایي 

 

و  آموزش  موضوِع  تنهایي  به  فّعالیت ها  و  عناصر  این  از  یک  هیچ   : ياد آوري   
پیشرفت  بنابراین  نوشتن هستند.  توانایي  تقویت  در خدمت  بلكه همه  نیستند؛  ارزشیابي 

است.  اصلي  هدف  نوشتن،  مهارت  در  دانش آموزان 

2( مهارت خواندن )2 نمره(

  در این بخش، به دلیل پیوستگي مهارت هاي زباني، مهارت خواندِن متن تولیدي
ارزشیابي خواهد شد؛ یعني الزم است هر دانش آموز،  از سوي دانش آموزان 
خوانداري مهارت هاي  رعایت  با  را  خود  نوشتة  صحیِح  خوانش   توانایي 

)تكیه، لحن، کنش هاي آوایي و ...( داشته باشد. 

 ب( ارزشیابي پاياني )20 نمره(

 بر پایة رویكرد اصلي این برنامه که » آموزش مهارت هاي نوشتاري« است. همة عناصر 
 سازه اي و محتوایي کتاب به دنبال پرورش »مهارت نوشتن« هستند؛ بنابراین تمام آموزه هاي
  درس، فّعالیت هاي نگارشي، تصویر نویسي یا انشاي آزاد، بازنویسي حكایت و گسترش َمَثل،

نهایتًا باید به تولید یک متن مناسب بینجامد که کم و بیش همة نتایج آزمون فرایندي را 
در برگیرد؛ این نتایج در هر نوبت و در قالب آزمون پایاني ارزشیابي مي شود.



100100

در ارزشیابي پایاني چند موضوع تعیین مي شود تا دانش آموز یک موضوع را برگزیند و 
دربارة آن، متني بنویسد. نوشتة دانش آموز، بر پایة سنجه هاي زیر، ارزشیابي مي شود.

شیوه نامة ارزش يابی پايانی »آموزش مهارت های نوشتاری« پاية هفتم و هشتم

نمرهسنجه های ارزشیابیموضوع

1. ساختار بیرونی )داشتن آغاز، میانه، پایان(الف( ساختار
2. ساختار زباني )زبان نوشته ساده، جمله ها کوتاه( 

2
2

1. خوش آغازی ب( محتوا
)جّذابّیت و گیرایی ـ نشان دادن نمایي کّلی از محتواي نوشته(

2. پرورش موضوع
 شیوة بیان نوشته )بیان ساده و صمیمی ـ بیان احساس متناسب 

با موضوع( 
به جنبه های مختلف موضوع ـ  سیر منطقی نوشته )پرداختن   

نوشته( انسجام 
 فكر و نگاه نو )نگاه به موضوع، از زاویه ای متفاوت( 

3. خوش فرجامی 
) جمع بندی مطالب ـ تأثیرگذاری و تفّکر برانگیز بودن( 

2

3

3

3

2

هنجارهای  پ( 
نگارشی

1. نشانه های نگارشی )نشانه گذاري به تناسب آموخته ها و نیازهاي متن( 
2. امالی واژگان )نداشتن غلط امالیي(

3. پاكیزه نويسی )حاشیه گذاري و ُحسِن سلیقه(

1
1
1



101101

است.  پایاني  ارزشیابي  و  )مستمر(  فرایندي  ارزشیابي  میانگین  نهايي:  نمرۀ 
. )20 +20 =40 ÷2 =20 (

در صورت برخورداري نوشته از فضاي خاّلقانه و نگاه نو، مي توان از برخي کاستي هاي 
ظاهري و کم اهمیت مانند خط خوردگي ها، چشم پوشي کرد. 
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 آرزوهاي بزرگ، چارلز دیكنز، ترجمة ابراهیم یونسي، انتشارات فردوس و مجید، 
چاپ پنجم، 1377.

 آن روزها، طه حسین، ترجمة حسین خدیو جم، انتشارات سروش، تهران، چاپ 
چهارم، 1363.

 الهي نامه، حسن حسن زاده آملي، نشر بوستان کتاب،چاپ چهل و یكم.
 بار ديگر شهري که دوست مي داشتم، نادر ابراهیمي، انتشارات روزبهان، 

چاپ 1389.
انتشارات قشقایي، شیراز، چاپ   بخاراي من ،ايل من، محّمد بهمن بیگي، 

.1388 ششم، 
 بهارستان، عبدالّرحمن جامي، به کوشش اسماعیل حاکمي، انتشارات اطالعات،

 تهران، 1362.
 بي بال پريدن، قیصر امین پور، نشر افق  ، تهران، چاپ دوازدهم و سیزدهم، 1388. 

 پرنده اي به نام آذرباد، ریچارد باخ، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ هشتم، 
.1388

 تاريخ بلعمي، ابوعلی بلعمی، به تصحیح محّمدتقی بهار و محّمد پروین گنابادی،
.1353

 تَبَر، شكوفه تقي، انتشارات کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، تهران، 
چاپ اول ، 1379.

 حرف های شکالتی، کنزالو  مور، ترجمة سیما مشهوری، نشر سبز خط، 1389.
 حرف هاي همسايه، نیما یوشیج، انتشارات دنیا، تهران، چاپ اّول، 1363.

 داستان زندگی من، هلن کلر، ترجمة ثمینه باغچه بان )پیرنظر(، نشر علم، 
.1387

 داستان نويسي، اینگرمنُسن، رندي و اکونومي، پیتر، ترجمة سارا کاظمي منش،
نشر آوند دانش، تهران، چاپ اّول، 1392.
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افق،  نشر  نجف خانی،  محبوبه  ترجمة  دال،  رولد  من،  موتورسیکلت  راز   
.1392 هفتم،  چاپ  تهران، 

 رسايل جامع، خواجه عبداهلل انصاري، با تصحیح وحید دستگردي، کتابفروشي 
فروغي، چاپ سوم، 1349.

 زبان فارسي)1(، کتاب درسي سال اّول متوسطه ،گروه مولّفان، ادارة کل 
چاپ و نشر کتاب هاي درسي،چاپ پانزدهم، 1393.

 سه سوت جادويی، احمد اکبرپور، نشر افق، 1387.
 شما که غريبه نیستید، هوشنگ مرادي کرماني، انتشارات معین، تهران، 

چاپ هشتم، 1386.
 غلط ننويسیم، ابوالحسن نجفي، انتشارات مرکز نشردانشگاهي، تهران، چاپ 

هفتم، 1374.
  فارسی اّول راهنمايی، احمد سمیعی و همكاران، شرکت چاپ و نشر کتاب های

درسی ایران، چاپ 1385.
 فارسي و آيین نگارش، سال اّول دبیرستان، علي سلطاني گردفرامرزي و 

همكاران،چاپ شرکت افست 1366.
یوسفي،  غالمحسین  کوشش  به  کیكاووس،  عنصرالمعالي  قابوس نامه،   

.1366 چهارم،  فرهنگي،چاپ  علمي  انتشارات 
چاپ  تهران،  معین،  انتشارات  کرماني،  مرادي  هوشنگ  مجید،  قصه هاي   

.1380 دوازدهم، 
 کارنامة سپنج، محمود دولت آبادی، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، 1370.
نگارشي(، حسن  مهارت هاي  )آموزش  انشا  و  نگارش  کار  کتاب   

.1375 اّول،  چاپ  تهران،  اساطیر،  انتشارات  ذوالفقاري، 
    مجموعه کامل اشعار )از شعرهاي 1385-1359(، قیصر امین پور، انتشارات 

مروارید، تهران، چاپ نهم 1391.
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