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نوشتن یکي از مهارت هاي زباني است که از طریق آن، شخص مي تواند اندیشه ها، باورها، احساسات 
و تجربه های دیداري، شنیداري و خوانداري خویش را به نوشتار درآورد. مهارت نوشتن به نویسنده، 
این توانایي را مي دهد تا در مورد مطالبي که مي خواهد، بنویسد، تفّکر کند و نوشته هاي خود را پیرایش 
و ویرایش کند. نویسنده  هرچه در به کارگیري هنجارهاي نگارشي توانا تر باشد، مطلبي که مي نویسد، 

منسجم تر خواهد بود و پیام او شّفاف و روشن به خواننده، انتقال خواهدیافت. 
نوشتن سطوحي دارد؛ امال یکي از سطوح مقّدماتي آن است. امال هم مراحلي دارد که از آن میان، 
و  خوانا  توانایي  و  نشانه ها  درست   نوشتن   نوشتاري،  به  آوایي  نشانه هاي   تبدیل   به  توانایي   مي توان 
زیبانویسي اشاره کرد. افزون بر آموزش امال، کتاب فارسي چهارم ابتدایي در ادامه ي فارسي سوم به 
پایه ي چهارم  لذا به همکاران محترم  انشا( توّجه ویژه اي دارد؛  سطح پیشرفته  ي نوشتن )نگارش و 

توصیه مي شود کتاب نگارش سوم ابتدایي را به همراه مطالب کتاب راهنماي معلّم آن مطالعه کنند.
کتاب نگارش به قلمرو نمادهای خطّی و نوشتاري زبان و به دیگر سخن به پهنه ی مهارت های 
تولید مکتوب زبان می  پردازد؛ یعنی در کتاب فارسی، زبان آموز، اطاّلعات و معارف را از طریق متِن 
درس ها و آموزه ها دریافت می کند و این کار، سبب پرورش ذهن و زبان، گسترش دامنه ی واژگان 
و تقویت توانایي تفّکر و تحلیل دانش آموز می شود که در گفتار و بیان دیدگاه ها و حضور فّعال در 
کارهای گروهی و نقد و تحلیل شفاهی، قابل مشاهده و ارزشیابی است؛ اّما در کتاب نگارش، آموخته ها 
)مجموعه ي دیده ها، شنیده ها، خوانده ها و اندیشیده ها( در قالب نوشته نمایان می شوند. افزون بر این 
در تدوین کتاب نگارش، به آموزش درك متن و نگارش با رعایت سیر  تدریجي و مرحله اي، توّجه 

کافي شده است.
هر درس كتاب نگارش در چهار بخش طّراحي شده است: 

  1ـ فّعالیت هاي درس، این بخش در دو صفحه با پنج پرسش سازماندهي شده است و به تمرین 
و تثبیت یادگیري امال، واژه آموزي و دانش زباني مي پردازد.

  2ـ هنر و سرگرمي، این بخش دو نوع فّعالیت را با موضوع هاي خوش نویسي، جدول و بازي 
با کلمات درخود جاي داده است.
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  3ـ فّعالیت هاي درك متن، این بخش با هدف کتاب خواني و تقویت درك متن طّراحي شده است. 
تفاوت این بخش با کتاب فارسی، تولید کتبي براساس یافته هاي ذهني است. دانش آموزان پس 
از خواندن متن به سؤاالت پاسخ مي دهند و ذهنیات خود را به رشته ي تحریر درمي آورند. مطلبي 
که بسیار اهّمیت دارد، این است که هر دانش آموز در سکوت کامل، متن را صامت خواني کند و 
پاسخ سؤال ها را بنویسد. براي بررسی پاسخ دانش آموزان، پاسخ یك سؤال را پنج تا ده نفر از آنها 
از روي نوشته ی خود بخوانند. به هیچ وجه این بخش به صورت پاسخ شفاهي پذیرفته نشود؛ آنها 

باید یاد بگیرند چگونه پاسخ خود را به رشته ي تحریر در آورند و با دّقت پاسخ دهند.

  4ـ نگارش، این بخش به آموزش نگارش و انشانویسي مي پردازد و به تعمیق تجربه هاي یادگیري
در این زمینه اختصاص دارد. 

  تذّكر : همچنان که در فارسي پایه ي سوم دبستان یادآور شده ایم، تشدید   ) ّ  ( به عنوان یکي از 
نشانه هاي گفتاري زبان فارسي، آموزش داده مي شود؛ اّما در ارزشیابي درس امال، نمره اي به 

آن تعلّق نمي گیرد. 

گروه زبان و ادب فارسي 
دفتر تألیف كتاب هاي درسى عمومى و متوسطه نظری
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   درس اّول : آفریدگار زیبایی

  درس دوم: کوچ پرستوها
فصل اّول



 درس اّول

امال و واژه آموزي

1 سه جمله از متن را كه در آنها كلمه ي »   پاييز  «  به كار رفته است، بنويسيد.

2 هشت كلمه از متن درس بنويسيد كه ارزش اماليي دارند.
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