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وصف نمودن و جزییات و ویژگی های یک پدیده را بازگو کردن 

...از قبیل زنگ،شکل ،مزه، اندازه ،دوری و نزدیکی   
 

درونی واحساس حسی یک پدیده با الهام ازاندام  توصیفدر 

.آن پدیده بیان می شودخودنسبت به   

بیشتری نسبت ازاهمیت در توصیف حس های بینایی و شنوایی لذا 

.دیگرحسها برخوردارند و بیشترازآنها بهره می گیریمبه   
 

مهم است ...چون تشبیه و تشخیص و (تخیل)توجه به عنصر خیال  

 



 قدم اّل

 خْب دیدى

  



 زّیدادُا  دز صحٌَ زخ هی دٌُد 

 میگیرد قرار  دیدگان ماآنچه در مقابل 

 و(  صحنه) یک فضا است معموال مشتمل بر

 (  منظره) است که در این فضا قرار میگیردچیزهایی 

               رویداد= منظره + صحنه 
 رویدادها در صحنه رخ می دهند از این قرار است منظورازاینکه 

بچه ها ، عبور کردن رویدادها چیزهای پیچیده ای نیستند صحبت 

برای نوشتن توانند موضوعی پرندگان می وصدای یک ماشین 
 باشند 

 



شًْد ذُي ضثط قاتلیت آى زا دازًد کَ دز تواشای زّیدادُا   

:آًِادز شسایط شیساهکاى پریساست  بازسازیدز ًتیجَ   

گسارش روزانهدادن  -1  

  خاطراتثبت در دفتر -2

هانمایش نامه و  نامه هافیلم ، داستان هاساخت  -3  

 
 

 انواع نوشته های

توصیفی      

 و بازسازی آنها



  ُستٌدهفّصل ّ  پیچیدٍّ گاٍ  سادٍتْصیف ُا گاٍ 
 

بیشترازمشاهدات وآنچه را پیرامون ساده توصیف در

 بنویسیم تکلف وبی ساده خود می بینیم ، 

و بیان اندام حسی بیشتر از توصیف پیچیده  اما در 

های آرایه احساسات خود نسبت به آن پدیده، همراه با 

ویژگی های ...(تشبیه،جان بخشی،مبالغه ،)مانندادبی 

 .آن را برمی شمریم



درتصویر نویسی ها الزم است که گاه تصویررا به دیگر  

.پدیده ها مرتبط سازیم ویا به جزییات تصویر دقیق شویم  

(جزء شدن در تصویر ) : راه اول  

خارج شدن از تصویر و ارتباط دادن )  : راه دوم   

(  آن با محیطهای پیرامون ومتشابه با آن  

 

 

 



 برای خواندن تصویر 
دقیقه به تصویر داده شده  2 ابتدا 

 خیره شوید 

تمام ابعاد تصویروعناصر موجود در 

 آن را ببینید

چشم ها را بسته و دومدر مرحله ی   

دقیقه در ذهن خود به آن تصویر و  2  

مواردی که می تواند به آن ربط داشته 

.باشد بیندیشید  

دوباره به تصویر  سومدرمرحله ی 

.بنگرید   

سپس آنچه را که تصور کرده اید را 
 بنویسید



جزیی یا  اصلیتوصیف ها شرایط یکسانی ندارند و باید به موارد 
.نمودآنها توجه   

توصیف یک منظره با توصیف یک گلدان روی میز معلم متفاوت 
میپردازیم که کلی منظره وصف به در توصیف مکان ابتدا . است 

نحوه ی به  ودرقسمت های بعد( بودخواهد  ی انشا مقدمههمان )
یا دوری همچنین   ارتباط آنها با همو در صحنه اشیا قرارگرفتن 

(  را شامل خواهد شد  تنه ی انشا)توجه می کنیم که  آنهانزدیکی 
با درک قلبی همراه (توصیف)ها وشنیده ها ازدیده ای  نتیجهودرآخر

بندی وذهنی که موجب تفکر برانگیزی متن می گردد را در جمع 
.متن می آوریم یا با یکی دو بیت شعرانشای خود را خاتمه می دهیم  

 

 



 هر موضوع ، سرنخی برای انشا نویسی است 

توجه ودقت درموضوع موجب پیدایش نظرات ودیدگاه های متفاوت می 
.گردد وهردانش آموزبا طرزفکرخود به آن موضوع می پردازد  

اما گاهی پیدا کردن این سرنخ وتوجه بیش از حد به آن ، ما را از  دیدن 
.موارد پیرامونی آن کور می کند  

«رود خروشان»موضوع   

احاطه بیشه ای نیز و جنگل و با کوه ها یا دارد این رود حتما دردره ای قرار 
های پراز نی شده وشاید این رود کناره ای شنی وسنگالخی دارد که با باتالق 

به گیاهان همچنین . پوشانده شده اند که همه قابل مشاهده می باشند... و
.وخانه یشان نیزباید توجه نمود لباس آن نواحی با پوشش وحیوانات ومردمان   



؟آًچَ هْجة تْضیحی ّعلوی شدى ًْشتَ ی ها هی گسدد چیست  

ی یک موضوع یا تصویر دهنده توجه زیاد به عناصرومواد تشکیل 
.  موجب می گردد نوشته ی ما حالت توضیحی یا علمی پیدا کند  

....  میز،نیمکت،معلم،کتاب،شاگرد، : کالس یک درتصویر : مثال
   «هستندما عناصر تصویر ساز »

با دیدن این عناصر به شرح این موارد می پردازیم متاسفانه : نکته 

.انشا و توضیحی شدن آن می گردد کیفیت که موجب پایین آمدن   

 الزم به ذکراست که این عناصرباید وسیله ای برای توصیف گردند 

قائل شدتفاوت (  توصیف پیچیده)توصیفو ( توصیف ساده)توضیحبین پس باید   



 با بهره گیری از عناصر بدست آمده از موضوع یا تصویر

.ابزاری  برای توصیف نمودن صحنه به دست می آوریم   

در تصویر: به عنوان مثال    

 

...  یسبز،سرچمنمی شود شاخه ، برگ،شبکه ی معنایی درخت  

عروس چمنیا  طالی سبزمی شود  تشبیهیاین کلمات همراه با   

 درواقع با استفاده ازاین ابزارواژه های نوبرای توصیف پدید آوردیم



مشبه به  نماد ها 

  
صفت ها 

    
شبکه ی 

 معنایی
 تصویر      واژه معادل کلمه

 رحمت
 بخشش

 گوهر
 اشک

 باطراوت

 دلنشین،

...لطیف  

 ابر،باد،

 رعد،کوه،

...دریا  

 برف ، مه 

 تگرگ

... شبنم  

  باران  
 

مهر و 

 محبت
 گوی

 دایره
  خورشید 

 

زندگی 

 و زایش
  جنگل  

 

حرکت 
 و تالش 

  رود   
 

  آسمان   پاکی
 

علم و 

 خرد
  کالس   

 

       گسترده نویسی

(توصیف نویسی  )   

  

گوهرهای طراوت بخش 

 اشک گونه ی رحمت الهی 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 تسای ًْشتي اش کجا تاید شسّع کسد 

ابتدا باید گفت که نوشتن یک نقشه ی ذهنی می باشد که نیازمند 

مهندسی ذهنی است ، درواقع موضوع باید درذهن نویسنده شکل 

.بگیرد و با بازی واژگان ، تصویر ذهنی به خواننده انتقال یابد  

 

بازی با کلمات                              



اینکه برای چه کسانی می بنویسیم مهم است    

 آیا برای بزرگ تر از خود می نویسم ؟ یا کوچکتر از خود ؟

 چه موضوعی نظر آنها را جلب می کند ؟

.....با چه لحنی بنویسم که جذاب باشد ؟  

باید ذائقه ی کسانی را که برایشان می نویسیم را بدانیم تا مطلب ما به 
.دل آنها بنشیند  

 متن درعین سادگی باید رسا و واضح باشد و مخاطب را جدی گرفت و 

.او را به عالم خیال خود آورد و یا او را به رویاهایش کشاند   

 گاهی دیده می شود که درپایان انشا به احساسات شنونده ای که منتظر 

. سرانجامی نیکو است با شوخی هایی نابه جا توهین می شود  



.  

و نوارچسب  کاغذ ابزاری همچون با ساخت یک کاردستی هنری 

 وقیچی می تواند راحت باشد 

...، پاکت، ظرف ،کاله و هواپیما ، قایق : مثل  

 

 

بساز به فرد چیزی منحصر اما هنرمند کسی است که با این وسایل 
یک درختمثال . باشدوفکر و احساس خودش که محصول ذهن   



 

 ابتدا از موضوعات و تصاویر داده شده

.آنرا بیرون بکشید « مواد تشکیل دهنده»عناصر   

...( طرزقرارگرفتن،دوری ونزدیکی)ابعاد تصویربررسی شود  

.رنگ ها  و خطوط تشکیل دهنده ی تصویر نوشته شود  

 این موارد برای توضیح دادن نیستند

بلکه ابزاری برای توصیف می باشند        



 درچک نویس 

الزم نیست که دانش آموز از 

.  ابتدا انشا را تا به انتها بنویسد

بلکه چک نویس را به چند 

قسمت تقسیم می نماید و در هر 

ذهنش مواردی را که به  قسمت

مطالب مثل رئوس رسیده را 
. یادداشت نماید  

 ابتدا به تصویرنگاه کنید

 عناصر، رنگ ها ، خطوط
.را تشخیص داده و آنها را به نوبت بنویسد  

 

فقط رئوس مطالب : چک نویس اول   

.قابل استفاده است%  20تا 10این موارد فقط   

 چون تمام دانش آموزان به این موضوع می اندیشند

 
 

فقط رئوس مطالب: چک نویس دوم   

قابل استفاده هستند % 60تا 50این موارد   

 
 

فقط رئوس مطالب:چک نویس سوم   

وارد فکر نو دراین قسمت دانش آموز به مرحله ی 

 شده و انشایی متفاوت با دیگران می نویسد 
 



اتصاز ًْشتي کلوَ است ّ تاشی تا کلوات ، خْب دیدى ّ خْب شٌیدى ، حس ُا زا 

.اشذُي ّ دل تاید تگرز تا اثسی پدید آید ،ُوَ دزیافتي ّ دز قالة کلوات تیاى کسدى   
 

باید گنجینه ی وسایل مورد نیازبرای نوشتن کلمه است که دانش آموزیا    
ویا این که پیرامون موضوع  یا باشد داشته لغات ذهنی خوب و فعالی 

و برای آن موضوع تشکیل زنجیره ی معنایی بپردازد شکل داده شده به 
 .نمودار خورشیدی بسازد 

واژه های )برخی کلمات داشته باشد که برای و نیز اگرتوانایی این را      
بیاورد تا با این ( ... وصفت ، هم خانواده مترادف، متضاد، مفرد وجمع، 

 .مجموعه کلمات انشای خود را کامل تر نماید 

 «...شعر، حدیث، جمالت قصار و ضرب المثل ،شعار»استفاده از      

 .درمتن انشا به پروراندن موضوع  کمک بسیاری خواهد نمود
 



 

  

و همچنین  ،توجه به   

 یک دست بودن آن از مالک های مهم نوشتن به حساب می آید

هرواژه خود زیرمجموعه ای (شبکه معنایی)درنمودارخورشیدی    

 از کلمات دارد که کلید واژه های یک بند محسوب می شوند

                                         

آداباقتصاد                                  هاسلسله                   

ادیان    فرهنگ               تاریخ     تمدن                          

رسوم                ایران               آثار تاریخی                   

جغرافیا          سیاست                                      



 

باشدعالوه بر پایان مناسب و خوش فرجام بودن باید تفکر برانگیز نیز  :نتیجه  

  پایان دادانکاری یا چند بیت شعرانشا را به سواالت با جمالتی عاطفی یا بهتراست 

با ( یعنی توصیف پیچیده) در این قسمت آنچه را که از ابتدا بحث شد : تنه 

توجه با حواس های پنجگانه وعواطف واحساسات درونی به شرح جزییات 

«درون فکرمان بجوشدواز خودمان باشد بایدمحصول این قسمت »پرداخت   

 

کلی و جامع که می تواند علمی و توضیحی باشد و یا به صورت توصیفی : مقدمه 

مقدمه را می توان با ذکرآیه یا حدیث ویا همچنین عاطفی همراه باشد جمالت سوالی یا 

الزم به ذکر است که استارت اولیه باید بسیار خوب  و .) گرددی جذاب آغاز شعر 

(نامی از موضوع برده نشود زیباتر هم خواهد شدباشد اگر جذاب   

زیباانتخاب اسم مناسب با تعبیرهای و عناوین : موضوع  



 ًکتَ ی هِن دز تٌَ  

 هر تنه باید در برگیرنده ی حداقل سه بند باشد 

 وهر بند حد اقل شش جمله را در برمیگیرد

   

: تنه  

                     محسوب می شودهر بند در اصل یک انشای کوچک : ( جمله ی موضوع)              بند اول

خوانند می جمالت تکمیلی و بقیه ی جمالت را  و جمله ی اول حکم موضوع برای انشا را دارد                      

 

............................................................جمالت تکمیلی  )( جمله ی موضوع )                       

.......................................................................................................             بند دوم  

                     ).................................................................................................  

 

..............................................................جمالت تکمیلی)( جمله ی موضوع)                        

.......................................................................................................            بند سوم  

                      )...............................................................  

 



 رعایت حاشیه گذاری 

 رعایت نشانه گذاری 

 رعایت پاراگراف بندی

 خوش خطی و نداشتن غلط امالیی است 

مجدد خوانده شود واشکاالت آن ازقبیل جمله شود متن توصیه می 

بندی ها رفع گردد و رعایت تنوع کلمات وافعال در جمله حفظ شود 

موضوع انشا آوردن اشعار،احادیث وضرب المثل های متناسب با 

 به متن اضافه گردد



 موفق باشید


