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مبانی برنامۀ درسی حوزۀ یادگیری زبان و ادبّیات فارسی

زبان و ادبّیات فارسی، بازنمایانندٔه اندیشه ها، باورها و شکوه فکر فرهیختٔه فرهنگ ایران است و چونان 
میراث ارزشمند نسل ها و سده ها از گذشته به امروز، راه یافته است. برگ برگ فرهنگ و ادب فارسی را 
آثار منثور و منظومی تشکیل داده که بیانگر غنای اندیشه و بینشوری ایرانیان است. توّجه به  این موضوع 
حیاتی، وظیفٔه حّساس و خطیر برنامه ریزان درسی به ویژه در قلمرو تعلیم و تربیت به شمار می رود تا از طریق 
تجارب  و  آید  فراهم  فرهنگی  این ذخایر  با  آنان  آشنایی  امکان  دانش آموزان،  برای  مناسب  ایجاد فضاهای 
شایسته برای رسیدن به مراتبی از حیات طّیبه و نیکوتر زیستن، کسب شود. یکی از مهارت های ضروری در 
دنیای کنونی، توانایی نوشتن است، انسان در زندگی اجتماعی به بازگویی سخن و ارتباط با هم نوعان خود 
نیاز دارد. نوشتن در کنار گفتن، از راه های ماندگارسازی کالم و بیان افکار است. نوشتن به سبب پیوستگی 
ناگسستنی با اندیشه و تفّکر انسان، می تواند نقشی مهم در تقویت خاّلقّیت و کاربرد آن، داشته باشد؛ بنابراین، 
به  نسبت  را  آنان  و  آشنا  این حوزه،  با  را  دانش آموزان  می توان  مناسب،  برنامٔه درسی  تدوین  و  طّراحی  با 

پاسداری از میراث فرهنگی ترغیب کرد و در به کارگیری آموخته ها در زندگی توانمند ساخت. 

رویکردهای حاکم بر برنامه درسی نگارش

رویکرد، جهت گیری اساسی نسبت به فرایند یاددهی ــ یادگیری و ابعاد گوناگون آن در حوزٔه برنامه ریزی 
درسی است. در یک نگاه کلّی، از دو دیدگاه )برنامٔه درسی ملّی و برنامٔه درسی زبان و ادبّیات فارسی( می توان 

به رویکرد، نگریست. 

  رویکرد عام

بر بنیاد »برنامٔه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران«، یعنی شکوفایی فطرت الهی، استوار است و تألیف و 
سازماندهی کتاب با توّجه به عناصر پنج گانه )علم، تفّکر، ایمان، اخالق و عمل( و جلوه های آن در چهار پهنٔه 

)خود، خلق، خلقت و خالق( انجام گرفته است.

  رویکرد ویژه

نوشتاری،  مهارت های  آموزش  برای  خاص،  یا  ویژه  رویکرد  فارسی،  ادبّیات  و  زبان  درسی  برنامٔه  در 
رویکرد مهارتی است.
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 رویکرد مهارتی
است.  مهارتی«  »رویکرد  دوره،  این  آموزشی  محتوای  و سازماندهی  تألیف  در  برنامه  اصلی  رویکرد 
یعنی توانایی نوشتن، مهارتی است که در پی آموزش، تمرین، تکرار و نوشتار، کسب می شود. نوشتن، 
است.  عملی  و  ورزیدنی  کامالً  درس،  این  این رو،  از  است.  اکتسابی  مهارتی  بلکه  نیست،  زبانی  هنری 
دانستنی های حفظی این کتاب، بسیار اندک و ناچیز است؛ لذا شایسته است از کشاندن آموزش کتاب به 
سمت مباحث دانشی و حفظ کردنی پرهیز شود. دانش آموزان باید در کالس، فرصت نوشتن، بازنویسی 
نقد نوشته های یکدیگر را تجربه کنند. مناسب ترین راه، همین است. یکی از اصلی ترین دالیل کاهش  و 
حجم کتاب و تعداد درس ها، ایجاد فرصت بیشتر برای تجربه های یادگیری است.کمتر حرف بزنیم و به 

دانش آموزان برای نوشتن فرصت بیشتری بدهیم. 
رویکردهای فرعی نیز در تدوین و سازماندهی محتوا مورد توّجه بوده اند که عبارت اند از: 

نمایۀ رویکردهای فرعی برنامۀ درسی

رویکرد کّلی

رویکرد فّعالیت محوری

رویکرد ارتباطی

رویکرد ساختاری

رویکرد تلفیقی

 رویکرد کّلی 
بر اساس این رویکرد )روان شناسی گشتالت(، انسان هنگام برخورد با امور و پدیده ها، ابتدا به کّل آنها 
توّجه می کند و پس از آن به اجزای سازندٔه کل می پردازد؛ به همین جهت در برنامه های درسی و مراحل 
یاددهی ــ یادگیری نیز نخست باید اشکال و صورت های کل را به دانش آموزان یاد بدهیم، سپس با استفاده 

از »شیؤه تجزیٔه کل به عناصر سازنده«، اجزای آن را معّرفی کنیم.
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 رویکرد فّعالیت محوری 
به  به اینکه بخش قابل توّجهی از ماهّیت درس نگارش، مهارتی است و از طریق این مهارت ها  با توّجه 
جنبه های درونی و برونی فرد پرداخته می شود، سعی شده است به طور متعادل در طّراحی برنامٔه درسی فارسی 
متوسطه، به جنبه های مختلف آموزش دانش آموز دورهٔ متوسطه توّجه کافی شود و متناسب با آن، عناصر محتوا 

و فّعالیت  های یادگیری سازماندهی شود. 

 رویکرد تلفیقی 
از آنجا که درس های »نگارش« و»فارسی« ماهّیتاً تلفیقی و درهم تنیده اند، تالش شده برنامٔه درسی به نحوی 
تلفیقی ارائه شود که در نهایت توانایی های ذهنی، درک و فهم، تجزیه و تحلیل، ترکیب و بازسازی، نقد و 
داوری، برقراری ارتباط با دیگران، ابراز وجود و بیان احساسات، افزایش قدرت خاّلقّیت و... تقویت شود و 

همچنین تفکر خاّلق و انتقادی دانش آموزان پرورش یابد. 

 رویکرد ساختاری
ساختارهای  به  نسبت  دانش آموز  نهایت،  در  که  شده  تدوین  و  طّراحی  به گونه ای  نگارش  آموزش  برنامٔه 
تشکیل دهندهٔ زبانی و نوشتاری آگاهی پیدا کند و از طریق مهارت در شناخت جنبه های توصیفی زبان، به معانی 

موجود در آن پی ببرد و بتواند در نوشتن، ساختار معیار زبان نوشته را به کار بگیرد. 

 رویکرد ارتباطی
در این رویکرد، کتاب نگارش وسیله ای برای فهم و پیام رسانی و برقراری روابط اجتماعی بین افراد تلّقی 
می گردد و به جای توانش زبانی و ادبی، به توانش ارتباطی و کنش های زبانی اهّمیت داده می شود، در نتیجه، حس 

نیاز دانش آموز به بهره گیری از آثار زبان و ادبّیات، رشد یافته، امکان تعامل بین افراد و گروه ها افزایش می یابد. 
مهم ترین نکته در این رویکرد این است که آموزه ها و رهیافت های این رویکرد به گونه ای است که هم 
رویکرد ساختاری و هم رویکرد نقش گرایی را در بر می گیرد. شاید بتوان رویکرد ارتباطی را به عنوان یک 
رویکرد کامالً تلفیقی در قلمرو مهارت های  زبانی به شمارآورد. از این دیدگاه، همٔه توانایی های زبانی در پی 

پروردن خوب سخن گفتن و راحت نوشتن برای دستیابی به مهارت ارتباط هستند.
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اهداف برنامۀ درسی

الف( عنصر تعقل: 
  تقویت تفّکر و پرورش قّؤه قضاوت و ارزیابی منطقی

  ایجاد فرصت های مناسب در برنامه برای تربیت و پرورش شهروندانی با نگرشی عقالنی
  ایجاد فرصت های مناسب در برنامه برای تربیت و پرورش تفکر خاّلق و انتقادی

  تقویت توانایی تفّکر و افزودن بر توانایی های ذهن و زبان

ب( عنصر ایمان:
  ایجاد عالقه به زبان، فرهنگ و ادبیات ایران اسالمی در میان دانش آموزان

  بهره گیری از مظاهر باورشناختی و ایمانی در نوشته ها
  تقویت عالقه و نگرش مثبت به مطالعه و کتاب خوانی

  تقویت عالقه و نگرش مثبت به کاربرد مهارت های نوشتن
  ایجاد نگرش مثبت در به کارگیری کالم بزرگان و توانایی به کارگیری آن در نوشتن

پ( عنصر علم:
  آشنایی با اصول و قواعد پرورش موضوع در چارچوب قالب های متفاوت نگارشی

  تقویت توانمندی در جذب و دریافت موضوعات از محیط پیرامون
  آشنایی بیشتر با روش های مبتنی بر » پرسش گری« با هدف خلق نوشته

  آشنایی با روش های مبتنی بر خالقیت 
  آشنایی با قواعد درست نویسی جمله و عبارت

  آشنایی با سازمان دهی ذهنی برای نوشتن یک اثر
  شناخت نمونه هایی از نوشته در قالب های خاطره، نثر ادبی، انواع نامه، مقاله و....

  شناخت ابعاد زیبایی شناختی اشعار، مثل ها، حکایات و... 
  آشنایی با روش مقایسه به عنوان راهی برای گسترش فکر

  آشنایی با شیوۀ جانشین سازی در خلق نوشته
  آشنایی با حدود و ثغور شکسته نویسی
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ت( عنصر عمل:
  توانایی برگرداندن زبان گفتار به زبان معیار

  توانایی خواندن متن همراه با درک و فهم درون مایۀ آن
  توانایی بازشناسی متون با توجه به ساختار و زبان نوشته

  توانایی ارزشیابی، نقد و تحلیل نوشته خود و دیگران
  توانایی باز آفرینی مثل ها

  توانایی بازنویسی حکایت ها
  توانایی بازپروری اشعار

  مهارت گسترش متن با استفاده از تکنیک های مختلف 
  کسب مهارت روایت مناسب یک رویداد، خاطره و....

  تولید یک نوشته در قالب های نگارش خالق )خاطره، قطعه، نثر ادبی، نامه های دوستانه و... (
  کاربرد بجای واژگان

  تقویت شناخت از خویشتن وایجاد حس اعتماد به نفس 
  کسب مهارت تأثیرگذاری بیشتری در موقعیت های تبلیغی و ارشادی 

  توانایی بحث و تجزیه و تحلیل در باب موضوعات مختلف 
 تولید یک نوشته در قالب های نگارش علمی و رسمی )مقاله، نامه های اداری و... (

  استفادٔه بجا و به اندازه از آرایه های ادبی
  نگاه نو و بدیع به پدیده ها 

  رعایت زبان نوشته متناسب با نوع آن )اداری، علمی و...(
  رعایت ساختار صحیح یک مقالٔه پژوهشی 

  خلق نوشته های ادبی کوتاه 
  تولید متن های تأثیرگذار در زمینٔه تبریک، تسلیت یا سایر مناسبت ها

  بهره گیری از احساس و خیال در نوشته
  رعایت عالئم سجاوندی )نشانه گذاری( در نوشته

  توّجه به پاکیزه نویسی و خوش خطی و نداشتن غلط امالیی در انشا
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  به کارگیری مهارت های تفکر مانند مقایسه، تعمیم، استنباط، پیش بینی، حل مسئله و....
  رعایت نظم بخشی و انسجام متن نوشته

  رعایت تسلسل و توالی وقایع در نوشته های روایتی
  درک ابعاد زیبایی شناختی نمونه های موجود و بهره گیری از آن در نوشته

ث( عنصر اخالق: 
  آشنایی با ارزش های فرهنگی، دینی، اجتماعی و اخالقی ایران اسالمی

  تقویت عالقه مندی به رعایت اصول اخالقی و منصفانه در نقد آثار
  تقویت فرهنگ نقدپذیری و تحّمل سخن دیگران 

  تلطیف احساسات، عواطف و التذاذ ادبی از راه مطالعٔه آثار ادبی

ساختار و محتوا

کتاب نگارش پایٔه دوازدهم بخشی از برنامٔه آموزش مهارت نوشتن است که آغاز آن به دورٔه متوسطٔه اول 
برمی گردد، بنابراین برای آشنایی با این برنامه، الزم است بازگشتی مختصر بر ساختار محتوایی کتاب نگارش 

متوسطٔه اول و نگارش دهم و یازدهم داشته باشیم.

 نگاهی به ساختار و محتوای کتاب »نگارش« متوسطٔه اّول
در کتاب نگارش دورٔه اّول متوسطه، عالوه بر نوشتن، به مهارت های شنیدن، سخن گفتن، درک متن و 

نقد و تحلیل توجه شده است.
نقطٔه آغاز نوشتن در این کتاب، آموزش تفکر، طبقه بندی مطالب در ذهن و انسجام نوشتاری است. در 

ادامه برای  آموزش نوشتن، چارچوب ها و روش هایی ارائه می شود.
اّول شامل هشت درس است. در هر درس عالوه بر متن درس، تمرین های  کتاب نگارش در متوسطٔه 
نوشتاری در سه بخش با عنوان »فّعالیت های نگارشی«، »درست نویسی«، »تصویرنویسی«، »حکایت نگاری« 

یا »َمثَل نویسی«، سازمان دهی شده است؛ بنابراین هر درس شامل موارد زیر خواهد بود: 
نمایه ای که در ادامه می آید مروری سریع بر مطالب کتاب های نگارش دورٔه اّول متوسطه دارد.



نمایۀ محتوای کتاب های دورٔه اّول متوسطه

درس هشتمدرس هفتمدرس ششمدرس پنجمدرس چهارمدرس سومدرس دومدرس اّول

فتم
ٔه ه

پای

طبقه بندی موضوعنقشه نوشتن
کوچک تر کردن 

موضوع
جمله موضوعبندهای بدنه

بند مقدمه، بند 
نتیجه

راهی برای نظم 
دادن به ذهن و 

نوشته

روشی برای 
نوشتن دربارهٔ 
موضوع های 

ذهنی

آشنایی با 
سازمان دهی 
ذهنی برای 

نوشتن یک اثر 
و تقویت
توانایی 

طبقه   بندی 
ذهن و نوشته

آشنایی  با 
طبقه بندی موضوع،

تقویت  توانایی 
تفکیک  بند های 

موضوع   و 
توانایی تشخیص  
»   ریز        موضوع « های 

یک  نوشته

آشنایی با مهارت 
کوچک تر کردن 

موضوع و 
تقویت  مهارت 

شناخت 
ریز     موضوع ها 

در متن

شناخت جمله 
موضوع و 
جمله های 
تکمیلی و 

تقویت کننده و 
نقش آنها در 

بند   نویسی

آشنایی  بیشتربا 
جمله موضوع، 
تقویت مهارت 
تولید  بندهایی 
با رعایت جمله 

موضوع و 
جمله های 
تکمیل کننده

آشنایی با بند 
مقدمه  و بند 

نتیجه  و تقویت 
مهارت در 

فضا        سازی                   و 
تصویری کردن 

نوشته

تقویت  مهارت 
نوشتن با طرح 

سؤاالتی مناسب 
برای تولید متن

آشنایی با طرح 
سؤال برای 

نوشتن دربارٔه 
مفاهیم  ذهنی
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درس هشتمدرس هفتمدرس ششمدرس پنجمدرس چهارمدرس سومدرس دومدرس اّول

شتم
ٔه ه

پای

مهندسی 
نوشتن

بیشتر بخوانیم، بهتر 
بنویسیم

نگاه کنیم و 
بنویسیم

گوش بدهیم و 
بنویسیم

با سنجش و 
مقایسه، آسان تر 

بنویسیم

با    جانشین سازی 
راحت تر
 بنویسیم

دگرگونه ببینیم 
و گونه گون 

بنویسیم

افکار و 
گفتارمان  را 

بنویسیم

آشنایی با 
سازمان دهی 
ذهنی برای 
نوشتن یک 

اثر،
مروری بر 

محتوای پایهٔ 
هفتم

مطالعه ٔ کتاب 
همراه با درک و درون 

مایٔه        آن
و آشنایی با  

این موضوع که هر 
تصویر،

نگاره نّقاشی،  
نگارگری  و... در 
واقع یک متن است.

آشنایی با سواد 
دیداری در خوب 

نوشتن ،
تقویت توجه 
به ویژگی های 

ظاهری

تقویت حافظٔه 
شنیداری از 
طریق خوب 
گوش دادن،

تقویت مهارت 
شنوایی و 

بهره گیری از 
آن در نوشتن 

آشنایی با 
شیوهٔ سنجش 

و مقایسه 
درنوشتن و

تقویت توجه 
به جنبه های 

گوناگون یک 
پدیده

آشنایی با 
شیوهٔ 

جانشین    سازی 
در نوشتن

آشنایی با نوشتن 
از طریق نگریستن 

از دیدگاه های 
مختلف به یک 
موضوع، توجه 
به مزایا، معایب و 
نکات جالب یک 

موضوع و...

آشنایی با 
کاربردهای 
زبان معیار   و 
زبان گفتاری،

تقویت توانایی 
برگرداندن زبان 
گفتار به زبان 

معیار
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درس هشتمدرس هفتمدرس ششمدرس پنجمدرس چهارمدرس سومدرس دومدرس اّول

هم
یۀ ن

پا

با ذهنی 
نظام مند 
و پرورده 
بنویسیم.

واژه ها را بشناسیم، 
گزینش کنیم و به کار 

بگیریم.

نوع زبان نوشته 
را انتخاب 

کنیم.

فضا و رنگ 
نوشته را تغییر 

دهیم.

نوشته را خوش 
آغاز کنیم، زیبا 
به پایان ببریم و 
نیکو نام گذاری 

کنیم.

قالبی برای 
نوشتن 
برگزینیم.

وسعت و عمق 
نوشته را بیشتر 

کنیم.

نوشته را 
ویرایش کنیم.

مروری بر 
نقشٔه ذهنی 
و راه های 

پرورش ذهن

اهمیت گسترش 
واژگان و بهره گیری 

از ظرفیت های 
شبکه معنایی، 

ناسازی معنایی و 
تنوع فعل ها

آشنایی با 
بافت زبانِی 
»نوشته های 
عادی« و 

»نوشته های 
ادبی«، شناخت 
ویژگی های زبان 

عادی و زبان 
ادبی

آشنایی با 
بافت زبانی 
و محتوایی 
نوشته های 

»طنز آمیز« و 
»غیر طنز«،

آشنایی با شش 
شیوه و شگرد 

برای خلق 
فضای طنز در 

نوشته

آشنایی با 
روش های 

مناسب برای 
آغاز و پایان 
موّفق یک 

نوشته

شناخت 
قالب های 
مناسب و 

مختلف نوشته 
مانند داستان، 

گزارش، 
زندگی نامه، 
سفرنامه، 

خاطره و نامه 
و... 

ایجاد نگرش 
مثبت نسبت به 
مطالعٔه کتاب، به 
منظور افزودن 

بر وسعت و 
عمق نوشته و 

بهره گیری از آیه، 
حدیث، سخنان 
حکیمانه، مثل 
و... در نوشتن

تأکید بر پرهیز 
از ویرایش 
نوشته در 

مرحلٔه 
آزاد  نویسی 

و تأکید 
بر اهمیت 
ویرایش 

در مرحلٔه 
پیراسته  نویسی

به معرفی ساختار کتاب  اّول متوسطه،  با ساختار کتاب نگارش در دورٔه  اینک پس از آشنایی مختصر 
نگارش دهم و یازدهم در دورهٔ دوم متوسطه می پردازیم.

آشنایی با ساختار کتاب نگارش پایۀ دهم

دیگر  بیان  به  می شود؛  دنبال  نگارش  کتاب  با  متوسطه   دوم  دورٔه  در  نوشتن  مهارت  آموزش  برنامٔه 
دانش آموزان با گذراندن دورٔه اول متوسطه، سطوحی از مهارت را کسب کرده اند. کتاب نگارش پایٔه دهم 
شامل هشت درس است. در هر درس عالوه بر متن درس، تمرین های نوشتاری در چهار بخش با عنوان 
»هنجار  بخش  است؛  شده  سازماندهی  »شعرگردانی«  و  »َمثَل نویسی«  »حکایت نگاری«،  نوشتن«،  »کارگاه 
نوشتار« نیز برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با زبان معیار آمده است. برای آشنایی با ساختار کتاب نگارش 

دهم نگاهی به فهرست مطالب کتاب خواهیم داشت که در نمایٔه زیر آمده است.
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ش پایٔه دهم
نمایه ساختار کّلی کتاب نگار

پرورش موضوعستایش

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
حکایت نگاری

درس اّول

درس دوم
کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار

مثل نویسی

عینک نوشتن

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

نیایش

نوشته عینی
کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
 شعر گردانی

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
حکایت نگاری

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار

مثل نویسی

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
 شعر گردانی

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار
حکایت نگاری

کارگاه نوشتن
هنجار نوشتار

مثل نویسی

نوشته های گزارش گونه

نوشته ذهنی )1( جانشین سازی

نوشته ذهنی )2( مقایسه و سنجش

نوشته ذهنی )3( ناسازی مفاهیم یا تضاد مفاهیم

نوشته های داستان گونه
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آشنایی با ساختار کتاب نگارش پایۀ یازدهم

کتاب نگارش پایٔه یازدهم شامل شش درس است. در هر درس عالوه بر متن درس، تمرین های نوشتاری 
در چهار بخش با عنوان»کارگاه نوشتن«، »حکایت نگاری«، »َمثَل نویسی« و »شعر گردانی« سازماندهی شده 
است. برای آشنایی با ساختار کتاب نگارش پایٔه یازدهم نگاهی به مطالب کتاب خواهیم داشت که در نمایٔه 

زیر آمده است.

ش پایٔه یازدهم
نمایه ساختار کّلی کتاب نگار

اجزای نوشته: ساختار و محتواستایش
کارگاه نوشتن
مثل نویسی درس اّول

کارگاه نوشتن
شعر گردانی

گسترش محتوا )1(: زمان و مکان

درس چهارم

درس پنجم

نیایش

کارگاه نوشتن
حکایت نگاری

گسترش محتوا )2(: شخصیت

کارگاه نوشتن
مثل نویسی

گسترش محتوا )3(: گفت وگو

درس ششم

کارگاه نوشتن
شعر گردانی

سفرنامه

کارگاه نوشتن
حکایت نگاری

کاهش محتوا: خالصه نویسی

درس سوم

درس دوم
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آشنایی با ساختار کتاب نگارش پایۀ دوازدهم

کتاب نگارش پایٔه دوازدهم شامل شش درس است. در هر درس عالوه بر متن درس، تمرین های نوشتاری 
در چهاربخش با عنوان»کارگاه نوشتن«، »حکایت نگاری«، »َمثَل نویسی« و »شعرگردانی« سازماندهی شده 
آموزش  به  کتاب  آخر  دروس  لذا  است،  دانشگاه  و  دبیرستان  ارتباطی  پل  کتاب  این  آنجایی که  از  است. 

مقاله نویسی پرداخته است تا دانش آموزان با نگارش علمی آشنا شوند.
برای آشنایی با ساختار کتاب نگارش پایٔه دوازدهم نگاهی به مطالب کتاب خواهیم داشت که در نمایٔه زیر 

آمده است.

ش پایٔه دوازدهم
نمایه ساختار کّلی کتاب نگار

خاطره نگاریستایش
کارگاه نوشتن
مثل نویسی درس اّول

کارگاه نوشتن
شعر گردانی

نگارش ادبی )1(: نثر ادبی

درس چهارم

نیایش

کارگاه نوشتن
حکایت نگاری

نگارش ادبی )2(: قطعه ادبی

کارگاه نوشتن
شعر گردانی

نامه نگاری

درس ششم

کارگاه نوشتن
مثل نویسی

نگارش علمی:مقاله نویسی )1(

کارگاه نوشتن
حکایت نگاری

نگارش علمی:مقاله نویسی )2(

درس سوم

درس دوم

درس پنجم
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معرفی یک واحد درسی

برای آشنایی بیشتر با اجزای یک درس، در ادامه ابتدا نمایٔه ساختار درس ارائه می شود، سپس هر یک 
از عناصر درس به تفصیل معرفی می گردد.

نمایۀ ساختار یک واحد درسی کتاب نگارش پایۀ دوازدهم

حکایت نگاریکارگاه نوشتنمتن و تصویر

مثل نویسی

شعر گردانی

1ـ متن درس

اولین بخش هر درس، محتوای آموزشی آن است که به صورت نظام مند، دانش آموزان را با ساختار و 
اجزای نوشته آشنا می کند و چگونه نوشتن را با روش های مختلف به آنها آموزش می دهد. توضیح بیشتر 

دربارهٔ اهداف و محتوای متن درس، در بخش دوم کتاب در بررسی درس ها ارائه می شود.

واحد درسی...

معرفی عناصر درس
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2ـ کارگاه نوشتن

فعالیت های کارگاه نوشتن با نظمی علمی، منطقی و آموزشی به دنبال هم آمده اند. در این بخش سه فعالیت 
طراحی شده است. شمارٔه یک با هدف تقویت توانایی تشخیص، شمارٔه دو با هدف پرورش توانایی نوشتن و 
تولید دانش آموزان و شمارٔه سه با هدف تقویت توانایی بررسی متن، تحلیل و نقدنویسی، طّراحی شده است. 

اغلب  بخش  این  پاسخ  و  می گیرد  قرار  بازشناسی  درحوزٔه  نگارشی  فعالیت  نخستین  اّول:  فعالیت 
همگراست. )پاسخ ها تقریباً یکسان و مربوط به متن درس است و دانش آموزان با فهم مطالب درس پاسخ 
آن را خواهند داد.( این پرسش میزان تشخیص و توّجه و دریافت دانش آموزان را نسبت به آموزه های متن 

درس، ارزشیابی خواهد کرد. 

فعالیت دوم: فعالیت نگارشی دوم در حوزٔه آفرینش قرار می گیرد و هدف از این بخش، پرورش توانایی 
هر  در  نوشتن  و موضوع  معیار  البته، سنجه،  واگراست.  فعالیت  این  است،  دانش آموزان  تولید  و  نوشتن 
درس، بر بنیاد آموزه های همان درس استوار است. فعالیت نخست، برای تقویت بازشناسی و تشخیص و 

فعالیت دوم با هدف پرورش توانایی آفرینش، تولید نوشتن و انشای دانش آموزان طراحی شده است.

فعالیت سوم: فعالیت سوم در قلمرو داوری، نقد و تحلیل قرار می گیرد. در این تمرین دانش آموزان از 
هم می آموزند، به هم می آموزانند و به دلیل داشتن زبان مشترک و احساسات نزدیک، بهتر می توانند مفاهیم را 
به یکدیگر تفهیم و منتقل سازند. مبنای بررسی و نقد نوشته ها همان سنجه هایی است که در تمرین هر درس، 
ذکر شده است. در این فعالیت، دانش آموزان نخست یاد می گیرند که بادّقت به خوانش نوشته های هم کالسی 
خود گوش بدهند )تربیت سواد شنیداری و افزایش درک شنیداری(، سپس بر بنیاد حافظٔه کوتاه مدت خود 

و البته یادداشت برداری، نقد و نظر خود را مکتوب می کنند.

اهداف کارگاه نوشتن، عبارت است از: 
 پرورش تفکر انتقادی

  تقویت توانایی بازشناسی )تشخیص( متون
  پرورش توانایی آفرینش نوشتاری، نوشتن و تولید
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  افزایش توانایی بررسی متن، تحلیل و نقدنویسی
  تقویت توانایی اظهارنظر دربارٔه افکار و اندیشه های بیان شده در نوشتٔه دیگران

  کسب مهارت درکاربرد صحیح قواعد دستوری برای درست سخن گفتن و درست نوشتن به زبان 
فارسی معیار

  پرورش توانایی نقد، تحلیل وکاربست هر یک از آموزه های درس در نوشتٔه دیگران
 کسب مهارت در کاربرد صحیح کلمات در مناسبات اجتماعی و مکاتبات
  تقویت مهارت در کاربرد صحیح کلمات، ترکیبات و اصطالحات هر پایه

  کسب مهارت و توانایی استفاده از زبان معیار
  کسب مهارت در بیان افکار و اندیشه ها به صورت نقد و ارزیابی آثار

  توانایی فرضیه سازی، استدالل و نتیجه گیری دربارٔه محتوا و پیام متن

3ـ حکایت نگاری

در حکایت نگاری، تأکید بر بازنویسی به زبان ساده و ساده نویسی است. بخش حکایت نگاری با هدف 
بارورسازی ذهن و زبان، آشنایی با متون و حکایات کهن، پرورش حافظه و تقویت توان خوب سخن گفتن و 
زیبا نوشتن در کتاب گنجانده شده است. بازنویسی یکی از روش های دست ورزی برای کسب مهارت های 
و فرهنگ  مایه های حکمت  بن  ارتباطی، موجب حفظ و گسترش  پل  به عنوان  نوشتاری است. همچنین 
می گردد. در حکایت نگاری باید مجالی ایجاد کرد تا دانش آموزان، آزادانه و با اندیشیدن و مشورت کردن در 

فضایی پر از نشاط و آرامش به نوشتن بپردازند.

اهداف حکایت نگاری عبارت است از: 
 گسترش نوشته از راه ساده نویسی

  تقویت سواد ادراکی دانش آموزان و درک و فهم مناسب متون کهن
  تقویت شناخت ساختار زبان فارسی معیار و به کارگیری صحیح آن در حکایت نگاری به زبان ساده 

  ایجاد فرصت برای ساده نویسی از طریق حکایت ها
  کسب مهارت در نوشتن از طریق دست ورزی در بازنویسی حکایت ها

  آشنایی با مضامین حکایات کهن فارسی



16

حکایت نگاری

درس سوم

درس ششم

اعرابی ای را دیدم در حلقٔه جوهریان بصره که حکایت همی کرد که وقتی در بیابان راه گم کرده 
بودم و از زاد معنی با من چیزی نبود و دل بر هالک نهاده که ناگاه کیسه ای یافتم پر مروارید. هرگز 
آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است و باز آن تلخی و نومیدی که بدانستم که 

مروارید است.
تشنه را در دهان چه ُدر، چه صدفدر بیابان خشک و ریگ روان

بر کمربند او چه زر چه خزفمرد بی توشه کاو فتاد ز پای

گلستان سعدی

سوداگری بار آبگینه داشت. یکی از باجگیران عنان بارگیرش بگرفت و بر آن باِر آبگینه چوب دست 
خویش محکم فروکوفت و گفت: »ای رفیق، چه در بار داری؟« گفت: »اگر چوب زنی دیگر هیچ!« 

پریشان قاآنی 
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4ـ َمَثل نویسی

 در َمثَل نویسی، بازآفرینی و گسترش دادن و افزودن بر شاخ و برگ اصل نوشته، مورد تأکید است و هدف 
از این بخش، بهره گیری از تخیل، فضاسازی و تولید مضمونی نو بر پایٔه ضرب المثل ها است.

در  دارند.  نیروی شگرفی  و  کارمایه  نویسندگی،  قدرت  و  توان سخن وری  افزایش  در   ضرب المثل ها 
ساخت برونی و ظاهر، کوته نوشته و عبارتی بیش نیستند اما سرشار از معنا هستند و جهانی در پس خود 
دارند. به دلیل همین دو ویژگی، بهره گیری از ضرب المثل ها را شگردی بسیار کارا و اثربخش در پویاسازی 

ذهن و زبان می دانیم.
ریشٔه تاریخی و داستانی برخی از ضرب المثل ها در دسترس است، اما هدف از این بخش، پژوهش دربارٔه 
ریشٔه تاریخی ضرب المثل ها نیست بلکه هدف این است که هر دانش آموز از دریچٔه چشم خود به موضوع 

نگاه کند و به بازآفرینی مثل و بازسازی واقعه، فضا و رویداد آن بپردازد. 

اهداف مثل نویسی عبارت است از: 
 گسترش نوشته از راه بازآفرینی

 آشنایی با نمونه هایی از ضرب المثل ها و آموزه های حکمی آنها
 بهره گیری از ظرفیت معنایی و تصویری مثل ها، برای بهتر نوشتن

 کسب مهارت در برقراری ارتباط صحیح بین متون ادبی و موضوعات اجتماعی و سبک زندگی
 کسب مهارت در نوشتن از طریق به کارگیری قدرت بازآفرینی مثل ها 

  تقویت ذهنی و زبانی از طریق مثل ها
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درس اّول

  از دل برود هر آن که از دیده برفت.
  باز فیلش یاد هندوستان کرد.

  به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی.

درس پنجم

  آفتاب پشت ابر نمی ماند.
  عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته.

  عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل!

5  ـ شعرگردانی

 شعرگردانی، یعنی درک گستردگی ظرفیت های شعر و پیوند آن با نوشتن. الزمٔه خوب نوشتن در این 
از  دانش آموز  برداشت  این بخش  در  اشعار است.  زیبایی  و درک  زبان شعر  ویژگی های  در  دّقت  بخش، 

محتوای شعر مبنای تراوش ذهن او در نگارش می گردد و فرصتی برای ابراز خالقیت ایجاد می شود. 
اهداف شعرگردانی عبارت است از: 

 فراهم نمودن فرصت تفکر
 شکل گیرِی نظام ِذهنِی منطِق زباِن نوشتار)تثبیت در ذهن نویسندٔه متن(

 توانایی درک گستردگی ظرفیت های شعر
 توانایی درک زیبایی اشعار

 شناخت دقیق ویژگی های زبان شعر
 پرورش توانایی نوشتن و رشد خالقیت ذهن

 کمک به درک بهتر متن
 برقراری ارتباط ساده تر با محتوا )متن(

 فراهم کردن فرصت برای دست ورزی بیشتر فراگیران در قلمرو نوشتن

مثل نویسی )باز آفرینی مثل(
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درس دوم

نهاد ما  نهاد  در  شوری  نهادعشق،  سودا  درکف  را  ما  جان 
فکند ما  زبان  در  نهادگفت وگویی  ما  درون  در  جست وجویی 
نمود رخ  لباسی  هر  در  دم  به  نهاددم  پا  دیگر  جای  لحظه لحظه، 

     فخرالدین عراقی 

بیارای صبا، نکهتی از خاک ره یار بیار دلدار  مژدٔه  و  دل  اندوه  ببر 
بگو یار  از دهن  نامه ای خوش خبر از عالم اسرار بیارنکته ای روح فزا 
بیارتا معطّر کنم از لطف نسیم تو مشام شّمه ای از نفحات نفس یار 

حافظ

شعرگردانی 

روش های یاددهی ـ یادگیری 

یکی از نکات مهم در این برنامه روش تدریس معلم است. اهمیت این مطلب در این است که زمینٔه نوشتن، 
تفکر است و روش های تدریس فعال و اکتشافی می تواند دانش آموزان را به چالش ذهنی بکشد و آنها را 
به تفکر وادارد. روش تدریس پیشنهادی دروس در فصل دوم کتاب برای هر درس به تفصیل ارائه شده 
است؛ دبیران محترم می توانند متناسب با موضوع درس، فضای کالس و دانش آموزان خود، از این روش ها 
استفاده کنند. توجه داشته باشید که روش ها انعطاف کافی در کاربرد دارند و شما می توانید مراحل آن را با 
توجه به موضوع تدریس متناسب سازی کنید. روش هایی که در نمایٔه زیر آمده است به طور کامل در فصل 

دوم در درس مورد نظر، ارائه شده است.

درس چهارم
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نمایٔه روش های تدریس پیشنهادی پایٔه دوازدهم

قضاوت عملکرد پیش سازمان دهنده و همیاری 
گروهی درس اول

کاج بدیعه پردازی ساخت گرایی درس دوم
اسکمپر خوشه سازی پیش سازمان دهنده و ساخت گرایی درس سوم

شش کاله تفکر بارش فکری درس چهارم
پژوهش آموزی اعضای گروه درس پنجم
بحث گروهی نقشٔه مفهومی درس ششم

ارزشیابی

ارزشیابی این برنامه از حساسیت خاصی برخوردار است و دلیل آن رویکرد برنامه است. از آنجایی که 
رویکرد این برنامه مهارت آموزی است، میزان کسب مهارت نوشتن، مورد توجه و سنجش قرار می گیرد؛ 

بنابراین در این سنجش به هیچ وجه از پرسش های دانشی استفاده نمی شود. 
کار  پوشٔه  برای هر دانش آموز،  دبیران محترم  پیشنهاد می شود  نوشتن،  ارزشیابی مستمر مهارت  برای 
درست کنند و میزان مهارت نوشتن او را با کارهای قبلی خودش مقایسه نمایند. به بیان دیگر اولین نمونٔه 
نوشته دانش آموز داخل پوشه قرار گیرد، پس از دو ماه نمونٔه دیگر و به همین ترتیب ادامه می یابد؛ به این 

ترتیب فرایند مهارت آموزی هر دانش آموز رصد می شود و میزان پیشرفت او مورد توجه قرار می گیرد.
در آزمون های کالسی و پایانی با الگوبرداری از سه فعالیت کارگاه نوشتن می توانید سؤال طرح کنید. به 

بیان دیگر آزمون شامل سه نوع سؤال تشخیصی، تولیدی و تحلیلی باشد. 
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سؤال تشخیصی: سؤال هایی مانند، سؤال اول کارگاه نوشتن برای این بخش مورد نظر است، که با 
هدف بازشناسی ارائه می شود.

سؤال تولیدی: در این بخش، موضوعی در اختیار دانش آموز قرار می گیرد تا برای آن متن بنویسد. 
بخش دیگر سؤال های تولیدی از حکایت نگاری، مثل نویسی و شعرگردانی خواهد بود. در این بخش 
می توان یکی از موارد )مثالً حکایت نگاری( را انتخاب کرده و طراحی سؤال، مانند الگوی کتاب نگارش 

انجام شود. 
سؤال تحلیلی: نوشته ای به دانش آموزان داده می شود تا با توجه به معیارهایی که در سؤال مشخص 

شده است، متن را تحلیل کنند. به عنوان نمونه معیارها می توانند به شکل زیر باشند: 
 رعایت ساختار نامه

 رعایت تسلسل و پیوستگی مطالب
 استفاده بجا و به اندازه از آرایه ها 

ذکر دو نکته بسیار اهمیت دارد:
1 ارزشیابی آزمون ها به طور دقیق با سنجه های جدول ارزشیابی انجام  شود. 

2 متن ها و موضوعاتی که در آزمون طرح می شود، عیناً از متن ها و موضوعات کتاب نباشد؛

 فراموش نکنیم که مهارت را می سنجیم نه دانش را.


