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نام درس :نگارش
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 ) 1هتي صیش سا بخَاًیذ ٍ ػٌَاى کٌیذ کِ اص چِ سٍش ّبیی ( اگش ًَیسی ،گضیي گفتِ ،ببسش فکشی ) دس ًگبسش آى استفبدُ
شذُ است؟
« جٌگ »
« یکی اص هشکالتی کِ اهشٍصُ دس گَشِ ٍ کٌبس دًیب هشدم سا گشفتبس کشدُ است ،جٌگ ٍ ًضاع است .جٌگ چیست؟ چشا
جٌگ اتفبق هیافتذ؟ آیب ّوِ جٌگّب بشای یک ّذف هشتشک است؟ اگش هلتی دس جٌگ اص سشصهیٌشبى دفبع ًکٌٌذ
چِ هی شَد؟ اصال اگش دًیب اص جٌگ خبلی بَد هلت ّب چطَس صًذگی هی کشدًذ؟ سشًَشت کَدکبى جٌگ صدُ چگًَِ
سقن هی خَسد؟ گبّی ٍقت ّب کِ هبدسم بشای یک هَضَع بب هي بحث هی کٌذ ،دس پبیبى بحث هی گَیذ « :جٌگ اٍل بِ
اص صلح آخش ! » کبش ّیچ ٍقت جٌگی دس کبس ًببشذ» ! ...
ًَ ) 2شتِ صیش سا بخَاًیذ ٍ بب رکش دلیل ،فضبی حبکن بش آى سا اص هٌظش ) ػیٌی ٍ رٌّی ) هشخص کٌیذ.
« ببد سشدی اص جلگِ هی ٍصیذ  .بیشِ ظلوبًی بَد؛ بی ّیچ بشخَسد بشگ ّب ،بی ّیچ اثشی اص آى سٍشٌبیی ّبی هبْن
ٍ خٌک تببستبى ،چٌذ دستِ اص بَتِ ّبی خبس ،دس ًقبط بی دسخت سَت هی صدًذ  .ػلف ّبی بلٌذ صیش ًسین هثل
هبسهبّی پیچ ٍتبپ هی خَسدًذ .دسخت ّبی خبسداس هبًٌذ ببصٍاى طَیلی کِ هسلّح بِ چٌگبل ٍ آهبدُ گشفتي شکبس
ببشٌذ ،بِ ّن هی پیچیذًذ .کَصت بِ سختی دُ ،دٍاصدُ قذهی بشداشت اهب سطل پش ٍ سٌگیي بَد .هجبَس شذ آى سا بش
صهیي بگزاسد .یک لحظِ ًفس کشیذ ؛ سپس  ،ببص دستِ سا گشفت ٍ ساُ افتبد بِ کٌبس دسخت بلَط سسیذ » ! ...
ب  آفرینش 

11

 ) 3بب تَجِ بِ سٌجِ ّبی صیش یکی اص هَضَع ّبی هطشح شذُ سا اًتخبة کٌیذ ٍ بِ شیَُ جبًشیي سبصی ،اًشبیی گیشا
بیبفشیٌیذ.
« خَسشیذ ،کتبة ،اسلحِ »
سٌجِ ّب  :خَش آغبصی ،پشٍسش هَضَع ( شیَُ بیبى ٍ سیش هٌطقی ًَشتِ ،فکش ٍ ًگبُ ًَ ،خَش فشجبهی )  ،سػبیت
ٌّجبس ّبی ًَشتبس ٍ دسست ًَیسی ٍاطگبى ( اهالی ٍاطگبى ) .
پ  حکایتنگاری 

2

 ) 4حکبیت صیش سا بِ ًثش اهشٍصی ببصگشداًیذ .
« ػبهل شْشی بِ خلیفِ ًبشت کِ دیَاس شْش ،خشاة شذُ است ،آى سا ػوبست ببیذ کشدى؛ جَاة ًبشت کِ شْش سا اص
ػذل ،دیَاس کي ٍ ساُ ّب اص ظلن ٍ خَف پبک کي کِ حبجت ًیست بِ گل ٍ خشت ٍ سٌگ ٍ گچ» .
ت  مَثلنگاری 
 ) 5یکی اص هثل ّبی صیش سا اًتخبة ًوبییذ ٍ آى سا گستشش دّیذ.
الف  :ساستی کي کِ بِ هٌضل ًشسذ کج سفتبس
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ة  :گش صبش کٌی ص غَسُ حلَا سبصی
پ  :آٍاص دّل شٌیذى اص دٍس خَش است
2

ث  شعرگردانی 
 ) 6دسک ٍ دسیبفت خَد سا اص ایي دٍبیتی ببببطبّش بٌَیسیذ.
« دال غبفل ص سبحبًی چِ حبصل

هطیغ ًَفس ٍ شیطبًی چِ حبصل

بَُد قذس تَ افضٍى اص هــــالیک

تَ قذس خَد ًوی داًی چِ حبصل »
2

ج  عناصرداستانی 
 ) 7بب تَجِ بِ داستبى صیش ،هَاسد خَاستِ شذُ سا بٌَیسیذ.
« خبک هبدس »
« پذس گفت  :هبدست بِ آسوبى ّب سفتِ .ػوِ گفت  :هبدست بِ یک سفش دٍس ٍ دساص سفتِ .خبلِ گفت  :هبدست آى ستبسُ ی
پش ًَس کٌبس هبُ است .دختش بچِ گفت  :هبدسم صیش خبک سفتِ است .
ػوِ گفت  :آفشیي  ،چِ بچِ ی ٍاقغ بیٌی .چقذس سشیغ بب هسئلِ کٌبس آهذ .دختشبچِ اص فشدای دفي هبدسشّ ،ش سٍص پذسش
سا ٍاداس هی کشد اٍ سا سش قبش هبدسش ببشد .آًجب ابتذا خبک گَس هبدس سا صبف هی کشد .بؼذ آى سا آة پبشی هی کشد ٍ کوی
بب هبدسش حشف هی صدّ .فتِ ی سَم ٍ ،قتی آة سا سٍی قبش هبدسش هی سیخت ،بِ پذسش گفت  :پس چشا هبدسم سبض
ًوی شَد؟! »
الف  :شخصیت ّب :
ة  :هبجشا :
پ  :فضبی داستبى :
ت  :صاٍیِ ی دیذ :
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