
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 چیست؟؟ اًطا

 

سيشً ي نؾاء هب معىاي خلٌ طردن َ پذيذ آَسدن طيضي هك ات كنُن َدُد  انؾا اص
 نذاشت َ تُسظ ما َدُد پيذا مي كىذ.

گاسػ مي كىذ.  َاژگان رهه خُيؼ انػخاب طردي َ ن  انؾا رد اصغالح نُشضً اي است هك نُيسىذي آن سا اص رهنيات خُد َ گنجينً ي 

 :اًطا تِ هعٌي

 

( آصريذن، ايجاد 1
 طردن

( ابتذا طردن، آماص 2
 طردن 

ُانذن َ آَسدن شعر اص خُد 3  ( اص خُد طيضي گفته، خ

 صي، سخه آصريني( سخه رپدا 4

 سِ هرحلِ ي اساسي تراي اًطا:

 (مردلً ي شيپ اص نُشته 1 
 (مردلً ي حيه نُشته 2 

 (مردلً ي پظ اص نُشته3 
 

َؿ  هرحلِ ي پیص از ًَضتي:  قبل اص نُشته كُدك رد ابٍام هب سش مي ربد َ ابٍام رتط آَس است. زبسگ رتيه لكشم رد نُشته، شش

ُان گام  آن است پظ بايذ به شست نُشته سا رد هم ؽكست. با مغاضعً، گفت َ ضُ، مؾاهذي، لضا عاصي، ايجاد شبكً ي خُسشيذي مي ت

زعضي اص مُضُفات  مُرثي رد ايه ساي ربداشت. مغاضعً ازباسي رباي سَشه طردن رهه است.
 

هب مؾاهذي داسد صريا حظ طردن َ لمظ طردن مهم رت اص مقظ دينشن احغاسي احتياج 
است.
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 مُرث رباي انؾا است . لضا عاصي هك مُسب آمادگي رهني مي شُد. شبكً خُسشيذي نيضيكي اص ساي صپي
 

گام نُشته آسامؼ ايجاد شُد، تُضيخ دادي نضُد صريا سيالي فكر هب هم مي خُسد هب قُل اسيكصُن:          )ساهنمايي وكنيذ،  هرحلِ حیي ًَضتي: رد هن
ُانذ. اَل رد د َؿ هب نُشته كىذ، َلي اَليه نفر نباشذ هك مي خ َاسد نمايذ همذلي كنيذ( مقلم نيض با دانؼ آمُصان شش  فتش بنُيغذ زقذ رد كتاب 

 

 هرحلِ پس از ًَضتي: 

ُانذ. 1  ُانذ مته خُدػ سا سخ  ( زقذ اص نُشته ره دانؼ آمُص مي ت
ُانذ.  2    ُانذ، انؾاي دَستؼ سا سخ  ( دانؼ آمُص ديگري مي ت

ُانىذ َ نظر خُيؼ سا رد پانيي َسهق بنُيسىذ.3 ُاهيم ات انؾاي يكذيگر سا سخ ُانىذ َ نظر خُيؼ سا رد  ( نُشضً صپي آانن سا با هم عُك طردي َ اص آنٍا مي خ سخ

 پانيي َسهق بنُيسىذ.

ُانىذ.4    گاهي سخ  ( انؾاي خُد سا رد مراسم صبح
ُاس كالط نصب كنىذ.5    ( انؾاي خُد سا سَي دي

ُانىذ. ( اص دانؼ آمُصان دعُت مي شُد6   كاسان سخ  انؾاي خُد سا رد دفتش زند هم
َص انهم، مجالت َ فذا َ سيما اسعال كنىذ.7    ( مغاظب نُشضً شذي سا رباي س

ُان )كتاب ما، كتاب همً( تهيً شُد8    ( دفتشي تحت عن
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 : تاضین داضتِ ًظر در تايذ آهَزاى داًص اًطاي تررسي در كِ هَاردي

 

ُاسد اشتباي بپشداصيم.1 ُاسد مثبت نُشضً صپ سا رطر كنيم سپظ هب م  ( صيبايي صپي انؾاي دانؼ آمُصان سا رد كالط بيان نماميي. پظ ابتذا م
 دانؼ آمُصي سا با انؾاي دانؼ آمُص ديگر مَايسً وكنيم ( چيه گاي انؾاي2

 ( چيه گاي انؾاي دانؼ آمُص سا با انذَخضً صپي رهني خُد مَايسً وكنيم.  3
گاسشي َ عاختاس جملً صپ تُهج كنيم.4 كات ن  ( هب ن

َا ( هب 5    سد دانؼ آمُصان ديگر اجاصي دهيم رد بيان قُت َ ضعو يك نُشضً اظٍاس نظر نمايىذ هب ضُهن اي هك هب نُيسىذي ي آن اص طذاػ سَحي صطمً اي 
 نضُد. 

 ( َقتي مته انؾا تُسظ دانؼ آمُص ضرائت شذ مقلم حتما آن نُشضً سا پظ اص ضرائت زند خُد ربسسي نمايذ.  6

 آن مذ نظر مي باشذ ( انؾا خالقيت است. كميت نُشضً مهم نبُدي بلكً كيفيت7 
 

 هعیارّاي ارزضیاتي اًطا:
 مُضُؿ طردن ردك( 2 ( صيبا، صنذي َ متياَت نُشته1

َؿ صُدن داسا ( 3  مىاسب پايان َ شش
گاسشي فالئم) جملً َ نُيسي بىذ سفايت( 5  نُشته پاكيضي( 4 (  ن
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 :اًطا آهَزش

َؿ سا آعان طردي َ ظرد آَسي اعالفات سا سارت مي كىذ. (( ن1ُ  شته پاسي مُضُؿ )پاسي مُضُؿ صپ شش
 ( نُشته جملً رباي ره پاسي مُضُؿ  2

گاسشي3  ( افالح جمالت اص نظر ن

 ( مرتب طردن جمالت رد ره پاسي مُضُؿ  4
 ( مرتب طردن همً ي جمالت5

ُانذن آن  ات ايه قسمت اص سحث ما6 پيشامُن آمُصػ انؾا رد كالط انجام مي شُد هك ممكه  ( نُشته جمالت مرتب شذي اص سَي اتبلُي كالط َ خ
ان آساهي است دَ جلسً نيض هب طُل انجامذ.  رد منضل نُشته مُضُؿ تُسظ صراگيشان هب كمك هميه نُشضً صپ با استيادي اص ضشب المثل صپ، سخىان زبسگ

 صپي ادبي اص طريٌ تحقيٌ صُست مي گيشد.

 :اًطا ٍ ًگارش تمَيت جْت راّكارّايي

 ( تقُيت بيان شياهي َ مٍاست صپي صبان آمُصي  1
 ( پيذا طردن كلمات متشاده، متضاد رباي اصزايؼ گنجينً ي ضنات2

 اقفيً هم كلمات طردن پيذا  رباي تمريه( 3  
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 شياهي صُست هب جملً طردن كامل صُست هب مغازقً َ شياهي صُست هب عاصي  جملً( 4  
 (تکمیل جمالت اننـ5

 (تصُريي صپي نصً) تصُري يك مُسد رد عادي ايانؾ نُشته َ تقاَري هب تُهج با جملً عاخته( 6

 مضذك ويپنذ صُست هب يا َ جملً رد آنٍا ربدن كاس هب َ كلمً ذىذ دادن( 7
ُانذن( 8    شياهي بيان َ داستان خ

 داستان يا مته يك طردن خالهص( 9
 داستان صپي شخصيت تغييش صُست هب داستان يك باصنُيسي( 10

 تمام نيمً مته يك تکمیل( 11

 سينُي  خاطري( 12

   نُيسي ظزاسػ( 13

 تمام نيمً داستان تکمیل( 14

 كُدك صنذگي با استباط رد ملمُط مُضُفات دادن( 15

 .  بنُيسىذ آن ي ردباسي َ كنىذ پيذا  تصُري، كنىذ دُ َ دست مُضُعي ي ردباسي: مصُس انؾاي( 16
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 .بنُيسىذ داستان نَاشي سَي اص زقذ، بذهيم نَاشي رباي مُضُعي: نَاشي( 17

ُاهيم آمُصان دانؼ اص: احغاط اص استيادي( 18  .بنُيسىذ سا  خُد داالت َ احغاط سپظ، كنىذ تصُس عال اص لصل يك رد مثال سا  خُد َ ببىذنذ ا س  خُد ذشمان سخ

 .  بنُيسىذ داسنذ رهه رد آنچً تقاَري مُسد رد َ شُد دادي آمُصان دانؼ هب تقاَري ايه: مبهم تقاَري( 19  

ُاهيم آنٍا اص َ دادي آمُصان دانؼ هب مُضُعي: مغازقً( 20  .كنىذ صحبت مُضُؿ مُسد رد سخ

ُاهيم مي آنٍا اص سپظ دادي صپ سچً هب مُضُعي: ظرَهي صُست هب انؾا نُشته( 21  مي آانن اص سپظ بنُيسىذ تخضً سَي َ بگُيىذ آن ي ردباسي صپيي جملً تك تك خ
ُاهيم  .  بنُيسىذ انؾا جمالت ايه اص استيادي با خ

ُاهيم مي آمُصان دانؼ اص َ ظرفضً دست رد سا ،... مذاد، كتاب، دفتش يك مانىذ شي يك( 22  .بگُيىذ جملً دانىذ مي هچ ره آن مُسد رد خ

ُانى23 ُاهيم مؾاهذات خُد سا نَاشي كنىذ َ ردباسي ي مؾاهذات خُد رههچ مي ت ذ جملً بنُيسىذ. رهظرَي ( دانؼ آمُصان سا هب محيظ خاسج اص كالط ربدي َ اص آنٍا مي خ
گام نُشت  ُانىذ سپظ بهتشيه جملً صپ سا سَي اتبلُ نُشضً شُد َ هب طُس منظم هب جمالت خُد سا رد َسهق بنُيغذ. هن ُاهذ جمالت خُد سا سخ ه مقلم نؾاست كىذ، زقذ اص ظرَي صپ سخ

 هم سرظ دادي شُد ات مته انؾايي تُسظ همً ي دانؼ آمُصان تهيً شُد.  

ُان هب باك ربد باك سا هب كالط آَسد حتي اظر ايه ب24  اك، تصُري، فذا، يا تنٍا ماكت باك باشذ. تقاَري صيبا َ پخؼ فذا رد كالط هب دانؼ ( َقتي كالط سا نمي ت
 آمُصان ؽادابي َ نؾاط َ تيكر گنشق مي دهذ.

 

 

 اًَاع هطكالت اًطا ٍ جولِ ًَيسي

كال رددستُسَنحُ: ربخي دانؼ آمُصان رد هب كاسرب-1 ُاػذ دستُس صبان راسسي،صمانٍا َمماريَ... دااس لكشم ستتىذ.اش  دن ق

 بي نظمي رد رتتيب ضراس ظرفته كلمً مثال:ماردم مي زپد ؼزا.-2

 ػذم هماهنگي ميان معل َمميش مُسد استيادي.مثال: :مه هب مذسهس سفت.-3

 اصزَدن پصُنذ صپي انردست هب كلمً.-4

 قطً صزاسي ،َريضُل،فالمت تػجب َ... دااس لكشم ستتىذ.رد استيادي اص فالئم نمادي مانىذ ن -5

 راكذ مٍاستٍاي الصم رباي افالح نُشضً صپي خُد ستتىذ. دانؼ آمُص ايذي داسد َلي نمي دانذ کذام مغلب سا رد اَل َيا آخر بنُيسىذ-6

گام نُشته يا ربانهم سزیي نذاسنذ َيا ربانهم سزیي خيلي كمي -7  داسنذ. ايه قبیل دانؼ آمُصان ،هن

 پاساظرافٍايي هك مي نُيسىذ داساي عاصمان بىذي ضعيو است َمته َكلمات رد هم َربهم نُشضً مي شُد.-8

ُان ستتىذ.-9  رد نُشته يك مَاهل يا انؾاء رد سطخ كالسي خُد انت

ُان ستتىذ مثال:كتاب داسم مه)سجاي مه كتاب داسم( دانؼ-10 آمُص بايذ رد ابتذا مغلب سا تعریو  رد مرتب طردن كلمات َجمالت رد هم سيخضً انت
 كىذ َزقذ انؾاي آن سا بنُيغذ.

ُاني رد هب تحرري رد آَسدن انذيشً صپي خُد(.-11  مقر ايذي اي داسنذ)انت
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 رد نُشضً صپي آنٍا انذيشً صپي كمي هب كاس مي سَد َ خالقيت كمتشي داسنذ.-12

َاژي صپ سا رد جمالت خُد مي گنجانىذ.اص جمالت داساي عاختاس دیچیپي،كمتش استيادي مي -13 ُاؿ كمي اص  َان  كنىذ 

اي ديكضً اي است.-14  نُشضً آنٍا داساي ملٍط

َکل مٍاست نُشته ،نمري صپي پانيي مي گيشنذ.-15 َاژگان ،پختگي ارداکي،كاسربد كلمات ، سبك   رد 

كاس،نظرات َتمايالتؾان دااس لكشم ستتىذ. -16  رد ااقتنل اف

ُانذ هب ضعو انؾاء نُيسي َيا جملً نُيسي بيانجامذ.ػذم اساهئ الگُ-17  ي انؾاء تُسظ مقلم هم میت

 ػذم مغاضعً كتاب داستان تُسظ دانؼ آمُصان . -18

 آمُصان .ػذم سغبت َ فالهق دانؼ -19

 محذَد َ معيه صُدن مُضُؿ انؾاء.-20
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 راّكارّا

َاژگان دانؼ آمُصان با استيادي اص باصي صپي كالسي .  اصزايؼ حُصي 

 .عاصي  جملً مٍاست تقُيت*  
 .شُد انػخاب انؾا رباي مىاسبي مُضُؿ*

 .ردط كالط رد انؾا نُشته*
 .آمُصان دانؼ تُسظ ظرَهي رصُست انؾا نُشته* 

  مقلم تُسظ انؾا صحيخ نَذ آمُصػ* 
َصانهم تهيً* ُاسي  س  .كىذمي آمُصاندانؼ نُيسي انؾاء هب مؤرثي كمك مختلو صپيغُهح َ،دي
 .كىذ مي كمك نُيسي انؾاء لكشم حل هب هم، خاؿ تصُري يك مُسد رد انؾاء نُشته* 

 .تمام نيمً صپي داستان ن طرد تکمیل

 . ردَط عاري با انؾا ردط دادن استباط*
، آمُصان دانؼ ضنات خزاهن اصزايؼ جهت.بذهذ ضغت مُصانآ دانؼ هب َزقذ شغاصد جملً ضنات آن َبا دهذ تُضيخ سا  دذيذ ضنات بايستي مي مقلم* 

 .وكىذ اكتيا راسسي ردط كلمات هب تنٍا َ كىذ استيادي ردَط همً مختلو كلمات اص مقلم هك است بهتش
ُانذ سا  خُد انؾا كاس آخر رد َلي.بنُيغذ انؾا آمُصان دانؼ همراي هب نيض مقلم*  .وكىذ پيذا  كاسؼ آمُصان دانؼ نفظ هب اعتماد ات سخ

ُانذ مي شياهي ي انؾا*  .كىذ كمك كُدكان خالقيت هب ت

 .نىذك  كامل سا  آن َ بذهىذ اداهم سا  داستان ي جملً ذىذ نُبت هب آمُصان دانؼ ره هك رطُسي ، كُدكان تُسظ عاصي  داستان*
ُاني كتاب َ مغاضعً هب آمُصان دانؼ تضُيٌ*  . خ
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 *اجراي نمايؼ صپي رعَعکي رد كالط.

 * آمُصػ سمبل صپ َ نمادصپ .
 . ردَط همً رد َوگتفگ سحث سَػ اص استيادي*

 .بذهيم جازیي كتاب آانن هب آمُصان دانؼ تضُيٌ جهت*
 .كنيم َضُ َگفت سحث ردط كالط رد آن مُسد َرد طردي انػخاب مىاسبي تقاَري* 

 .بنُيغذ عادي صبان هب سا  شعر* 

ُانذ مي انؾاء*   .كنىذ سحث مُضُؿ يك هب سادـ نفر َذىذ باشذ هم سخنشاني رصُست ت
 شُد رپداخضً رتشیب... َ ىلظفي، ادبي، اخالقي مُضُفات هب باالرت صپي پاهي رد َ شُد استيادي محصُط مغاظب اص رت پانيي صپي پاهي رد* 
 .است مُرث شسياس سَشي مغاظب نُيسي خالهص* 

ُانذ بايذ آمُص دانؼ ُانذ مي هك طيضي  آن بت ُانذ سا  است فكرػ رد يا ميگُيذ َ خ   كىذ سفايت سا  الصم ششایظ نُشته ايه رد َ كنيذ تبذیل نُشتاسي  هب بت

گاسشي فالئم سفايت جملً اص  ..... َ سجا َ ردست َاژگان ربدن كاس هب،  ضُيي رپاكىذي اص رپهيض،  نُشته منسجم،  ن
  تاس  هنش يك بىذنُيسي َ انؾا

ُاهيم رپَسػ خُبي نُيسىذگان،  شُد ؽکُرا خُب اظر  .  داد خ
 ربايؼ سا  ااقتند َ تذلیل حتي َ احغاط بيان كذست َ ششنُد خُب َ دنیبب خُب هك كنيم فالقمىذ سا  اَ.  دهيم رپَسػ سا  صپ سچً تيكر َ تخلیل كذست 

 .دهيم رپَسػ َ ايجاد
ُانذ . یعني ششكت رد سحث َ تبادل نظر ردباسي يك نُشضً داشضً باشذ . خُدػ هم نُشضً اػ سا رد جمـ  ُانذ خُب بنُيغذ َ خُب سخ هم مي ت

ُانذ َ اعتماد هب نفظ با ُانذ سخ  اليي داشضً باشذ .بت
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ُاستيم اص كالط سُم دانؼ آمُصان بىذ نُيسي سا هب صُست جملً عاصي َ گستشػ جم  لً صرا ظرفضً انذ . هب ايه صُست هك جملً صپيي كُاتي هب آن صپ دادي مي شذ َ مي خ
 .كلمً اي هب آن اضاهف كنىذ

 فلي نُشت 

كليفؼ سا نُشت   فلي ت
كليفؼ سا نُشت  َص ت  فلي امر

كليفؼ سا رد مذسهس نُشت َ .... َص ت  فلي امر
َؿ كىذ مُضُعي هك هب دانؼ   ُانذ حُل آن مُضُؿ نُشضً خُد سا شش  آمُص دادي مي شُد بايذ بت

 ...رپاكىذي ضُيي وكىذ
  ...كىذ باص كمي سا  مُضُؿ
 كىذ بىذي جمـ مُضُؿ همان حُل نٍايت رد َ

گاسشي َ ردست نُيسي همچنيه منسجم َ حُل مُضُؿ صحبت طردن ض    شَست داسدرد تمام بىذ نُيسي صپ سفايت صيبا نُيسي َ فالئم ن

ُاسرت است. نُشته رد ظرَ خالقيت رهني َ مستلزم  ُانذن دش تخیل انؾاء صرصنذ انذيشً است، مقاعيت رهني شسياس دیچیپي اي است هك هب مراتب اص خ

 َ تيكر َ سشذ َ فهم آدمي است.
 

ُاد مرتبظ با رهنيت َخالقيت رهني، تصُريعاصي َ صحنً آصريني است. اهميت آن رد ربانهم صپي ردسي دَسي صپي مختلو هب  ردط انؾاء يكي اص م
ُان آن  هب َژیي آن هك رتشیبسپَسؼ صپ استباط ميان ردط انؾاء  .سا صمينً عاص يادگيشي خالً فادت هب تيكر، تأمل َ تذرب دانستكذسي است هك مي ت

 .َ فادت مغاضعً سا مُسد تأدیی ضراس دادي انذ
اي حاارَه َ جمال ااي اساات هك رد مااذاسط آمااُصػ دادي مااي شااُد. ردط انؾاااء يكي اص  پاااهي َ اعاااط ره نُشااضً

 مفيذرتيه ازباسصپي آمُصػ نُشته است.
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ه صراهم مي انؾاء اص نظر كاسربدي رد صنذگي دانؼ آمُصان نقؼ شسضايي داسد، صريا سخؼ زبسگي اص استباعات رد محيظ مذسهس َ خاسج اص آن اص طريٌ نُشت 
ُانىذ با رتکيب طردن آمُخضً صپي خُد ارثي نُ هب َدُد آَسنذ َ اص آن لزت ببشنذ. عافات انؾاء بايذ رباي مق شُد.دانؼ آ لمان َ مُصان هب َسيلً انؾاء مي ت

 دانؼ آمُصان خُؽايىذ َ دظپزري باشذ.

كاس َ ابذاؿ بذهذ. پظ هب َسيلً انؾاء دانؼ آمُصان مي ُانذ هب دانؼ آمُصان نيشَي ابت ُانىذ اص استقذادصپي نهفضً خُيؼ اعالؿ داصل كنىذ َ  انؾاء مي ت ت
ُانىذ استقذادصپي باضقُي خُيؼ سا ؽکُرا كنىذ.  بت

ُانىذ مکنُانت ٍلبي خُيؼ سا آن طُس  هك بايذ با ٍلم َقتي هب نُشضً صپي دانؼ آمُصان تُهج مي كنيم مقلُم مي شُد هك آانن رد نُشته لكشم داسنذ َ نمي ت
 َصو كنىذ.

ُاانيي نُشته داشضً باشذ، رد ايه صُست يا َدُد ذنيه مادي اي رد ربانهم صپي تحصيلي صيادي كمتش كُدك ُان يافت هك خُد اوگيضي َ ت ُاني مي ت است يا  يا نُد
گاشضً مي شُد. چرا هنُص تقذاد صيادي اص دانؼ آمُصان حتي رد دَسي صپي تحصيل  ي باالرت هب احتمال صياد رد دزابيت خالقي هك بايذ صمينً عاص ردسي باشذ، انديذي ان

ُان ستتىذ؟  جملً نُيسي انت

 رد َ انؾا َژیي ردسي كتاب نبُد، مسئُالن تُجهي كم، غيشردسي صپي كتاب وكردن مغاضعً، آمُص دانؼ تحصيلي پاهي ضعو، ضنات مفهُم َ معني وكردن ردك
كالت مذيع  اص، آن قيمت باالصُدن َ غيشردسي صپي كتاب كمبُد مىاطٌ َ مذاسط اص زعضي  ردط ايه رد آمُصان دانؼ ضعو فلل َ انؾاء ردط مش

 .انذ طردي تُهج انؾا ردط هب كمتش  صپ آمُصاگشي اص خُد باصديذصپي رد آمُصشي مسئُالن َ تقليما ي ساهنمايان حتي.است
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 اًطاء ضعف داليل

 دن عاعت ردط انؾاء هب عاري ردَط رد زعضي اص مذاسط رد ضعو انؾاي دانؼ آمُصان اتثيش داسد.اختقاؿ دا  -

 .است مؤرث آمُصان دانؼ انؾاءنُيسي ضعو رد انؾاء صزاسي  نمري َ تصحيخ رباي استانذاسد مالك نبُدن -
ُاني راسسي رد لكشم انؾاءنُيسي تأثيش داسد. -  ضعو سَخ

ُانىذ ابتذا  همان اص آمُصان دانؼ شُد مي مُسب َ صزاشضً تأثيش انؾاء ضعو رد آمُصان دانؼ اص زعضي تُسظ حرَه نشىاخته -  رد نت
 .كنىذ پیششفت ردط ايه

 .داسد شسضايي يشتأث  زقذي ي صپ پاهينُيسي انؾا ضعو رد، دَم پاهي نُيسي جملً ردط رد آمُصان دانؼ ضعو -

ُادي كم - ُادي بي َ س  َالذيه اص ربخي س
 ردسي غيش صپي كتاب مغاضعً صرهنگ نؾذن نٍادينً -

كلم - َصباهن مىاطٌ مقلمان ت  صُمي َ مذلي صبان هب د
 مُضُفات صُدن تكراسي  -

 كالط رد مقلمان سزیي ربانهم َ مقاعيت ػذم -
 صراگيشان يرهن  َ سشذي خصُصيات با مُضُفات نبُدن مىاسب -
 .نُيسي انؾاء صپي سَػ اص صراگيشان نذاشته اعالؿ -
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 اتتذايي دٍرُ در اًطاء ًَضتي هطكالت

 نذاشته مغلب

 عً نيافته كتاسخاهن دشستان َ كالطتُس  -

 دهذ .صپ رد مجاعظ عمُمي،سخنشاني، ظردػ صپ َ باصديذصپي فلمي سطخ آگاهي آنٍا سا كاسؼ ميششكت نذادن سچً -
َصانهمصراهم وكردن صمينً - َاهعي رباي ادباس هب نُشته مانىذ ششكت رد تهيً س ُاديصپي مغاػذ َ  ُاسي،نُشته انهم َ دادن ایپم كتبي هب خان  دي

 كُدكان ضنات گنجينً كمبُد -
ُادي هم كلمات نيامُخته -  آمُصان دانؼ ضنات اصزايؼ َ متضاد َ اشتمهب،خان

 طٌْاداتپی
 مرتبظ كلمات با نُيسي داستان-

 داستاني رصُست مته دادن اداهم-
 تصُري يك رباي داستان نُشته-

 نظر مُسد مته باصنُيسي َ مته يك كلمات جاي هب كلمً جايگزيني-

 مفيذ ردسي غيش کتب مغاضعً اصزايؼ رب اتكيذ-
ُاؿ َ ردسي غيش کتب با صراگيشان آشىايي-  ادبي سبك ان

گاسي  انهم آمُصػ-  صراگيشان هب ن
 صراگيشان تُسظ خُد نَاشي داستان نُشته-
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 .هنش صوگ رد آن اجراي َ صراگيشان تُسظ نماانشیهم عادي مته يك نُشته

 .باشذ هم سطر ۴ الي ۳ اظر حتي صُست كالط رد انؾا نُشته-
ُاهيم آمُصان دانؼ اص يكي يكي،  انؾا نُشته اص زقذ- ُانىذ سا  خُد انؾاي ات سخ  .سخ

َان ي فالهق لضايي َ خيالي صپي داستان هب َ است قُي خيلي كُدكان رد تخیل رپَسػ ذُن -  صُست هب انؾا مُضُفات شُد سعي بىاربايه داسنذ صرا
 .شُد انػخاب داستاني

ُانيم اي نصً آمُصان دانؼ رباي - ُاهيم آنٍا اص زقذ سخ  .نمايىذ نُيسي خالهص سا  دينشي نصً ما رباي َ دهىذ ضراس نصً صپي شخصيت اص يكي جاي هب سا  ُدخ  سخ

،  شُد پيگيشي  مذاسط رد سَنذ ايه اظر . منضل رد هن است مقلم حضُس رد َ كالط رد انؾاء نُشته،  بذهىذ ضراس مذنظر بايذ انؾا صوگ رد مقلمان هك مهمي وكضً
ُاهىذ قُي صپي نُشضً باالرت صپي پاهي رد آمُصان ؼدان  ُاهذ نيض تحصيلي پیششفت باعث نُشتاسي  كذست ايه َ داشت خ  َ نُيسي داستان شيُي .شذ خ

ُانذ مي ضُيي داستان  . باشذ ابتذايي دَسي رد انؾاء آمُصػ صپي سَػ بهتشيه اص ت
ُام نُيسي داستان سَػ هك صُس ي رد گاسػ شيُي رتيه مىاسب،  شُد آمُصان دانؼ دقت َ فالهق با ت  باال سا  آنٍا ضنات گنجينً َ تخیل قُي َ صُدي نؾاا ن

ُاهذ مُرث مذت بلىذ رد نيض تحصيلي پیششفت جهت رد َ ربدي  .افتاد خ

 ًَضتي فرايٌذ
گاي، است طيض هس داصل نُشته ُاهذ مي هك کسي ديگر عباست هب. انآگاي َ انگاي، ن ُانذ بايذ، غذبنُي  خ  شقلً سا  اَ فكرػ رد اي جرهق انگٍان َ دنیبب خُب بت

ُاهذ جاسي  صبانؼ رب سا  كلمات َ دادي ياسي  سا  اَ هك اَست ردَن ايه نٍايت رد َ عاصد َس  . طرد خ
 صحمت هب، نُ صپي حره داشته رباي… .  َ نُ طرحي نُ حرفي. است داشته حره، نُشته اعاسي ششط

 فادت، آمُصان دانؼ نُشته صپي ساي ديگر اص. شذي دادي َسعت َ عميٌ صپيي تجرهب. است نياص نُ صپي تجرهب َ
ُاي نيض انهم نُشته. است خاطرات نُشته رباي آنٍا دادن  دهذ مي رپَسػ سا  نُيسىذگي ق
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 ًَضتي تمَيت ٍ ًَضتي تِ تطَيك تراي تجرتیاتي

 خَة صحجت کردى :*
ُاهيذ ردباسي طيضي هك دَست داسنذ خُب صحبت كنىذ   اص دانؼ آمُصان سخ

ُاهيذ مثال يك داستان يا يك ماجرا يا ره مغلبي هك دَست داسنذ سا رصُست كتابي َ نُشتاسي بيان كنىذیعني مثل يك مجري يا ضُ  .يىذي اخباس سخ

 تجذیل جوالت گفتبری ثِ ًَضتبری :*

 شما جمال ي بگُئيذ دانؼ آمُصان آن صپ سا رصُست نُشتاسي باصضُيي كنىذ

َص باسَن مي اَمذ   امر

َص باسان مي آمذ  امر

 کٌیذ سبزی *جولِ
 ته مي كىذايه كاس كمك زبسگي هب خلٌ جمالت َ نُش 

 جولِ *گسترش

 كلمً اي بگُدیی هب نُبت رهکظ كلمً اي هب آن اضاهف كىذ
  جولِ یک در کلوِ چٌذ ثردى کبر *ثِ

 ثٌَیسیذ ثٌذ یک یب سبدُ داستبى یب دار خٌذُ داستبى یک کلوِ چٌذ *ثب

  کٌیذ خالصِ را کتبة یب تلَیسیَى یب رٍزًبهِ یک از هطلت *یک

 ثٌَیسیذ را اجتوبعی درس یک یب علَم زا فصل یک هْن *ًکبت
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 پیطٌْادي: هَضَعات

 انؾايي اص صبان حياط مذسهس بنُيسيذ 

 رديا َ صيبايیٍاي آن سا تُصيو كنيذ . 

َص صنذگي مه .   بهتشيه س

 ي خُد سا تُصيو كنيذ .محل صنذگ 

ُاهذ دل تنگت بگُ .  ره هچ مي خ

 يكي اص اگتسبن يا دَستان يا آشىايان خُد سا هك رد صنذگي رباي همً الگُست تُصيو كنيذ .

 رباي ايام تعطيالت خُد هچ ربانهم سزیي داسيذ ؟

ُايذ َسصػ طردن رد صنذگي چیست .  نقؼ َ ف

 رد نُميذي شسي اميذ است ...      

 خُد سا تُصيو كنيذ . صادگاي

 ساص سسيذن هب هذه چیست ؟

َصي داشضً باشذ ؟  آيا ممكه است ؽكست معىاي پيش

 . بنُيسيذ خُدػ صبان اص سا  شذي ذيذي صيباي گل يك دال
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 . ردزت صبان اص داستاني

 . كنيذ تُصيو سا  خُد سَستاي يا شهر

 . خذا  هب اي انهم

 ؟ َسصنذ مي ٌعض  خُد میهه هب همً چرا 

 .  يادگاس صُد نيکي هك هب همان                  پايذاس بذ َ نيك همي نباشذ

ُانيم مي اگُهن   ؟ باشيم کضُسمان ؽکُرايي َ نُآَسي  باعث ت

ُان مي صپيي ساي هچ اص  ؟ طرد حفؼ سا  راسسي صبان ت

َص يك  . كنيذ تُصيو سا  صمستاني سشد شسياس س

ُانيم مي اريانيان ما اگُهن َصان چراك ت  ؟ كنيم سَشه جٍان همً ربصراص سا  فلم صر

 كیست خُب دَست

 . بنُيسيذ انؾايي سشرپست بي كُدك يك صبان اص

ُان مي اگُهن كالت رب استَامت َ صبش با ت َص مش  . شذ پيش

 . كنيذ تُصيو سا  طبيعت صپي صيبايي اص يكي

 . باشذ اگُهن دنيا داسي  دَست
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ُادي اي ) رثَتمى  مقيش ( هب دنيا مي آمذم ... –ذ اظر رد خان

 ... صُدم خُد مقلم جاي هب مه اظر

 . كنيذ تُصيو سا  بٍاس لصل

 ... . ياد هب سا  مه پایيض صپي صيبايي

 . بنُيسيذ سا  ردَمگُ انغان با ساستگُ انغان تياَت

ُانستم مي اظر َاص ت  ... كنم رپ

 . بنُيسيذ انؾايي خُسشيذ صبان اص

س ُّ  ؟ بینيذ مي هچ كنيذ مي ظردػ رديا صري اي هشیش ياييرد صري يك رد كنيذ تص

 ... . صُدم ميض يك اظر

 . كنيذ تُصيو سا  عؾاريي صنذگي

َص  يك   . كنيذ تُصيو سا  باساني س

 . بنُيسيذ خُد تحصیل دَسان اص اي خاطري

 ... . هك است شبيً دَست هب جهت آن اص خُب كتاب 

 ؟ دانيذ مي هچ رد سا  مُّمقّيت سمز
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 َ دَستي سا تعریو كنيذ .محبت 

ُاني سا رد شخصيت انغاني تُصيو كنيذ .  نقؼ كتاب خ

 ششح ديذاس خُد سا اص يك دنگل بنُيسيذ . 

 ردباسي خصُصيات َ َژیگي صپي يك پذس مهربان َ َظيفً شىاط انؾايي بنُيسيذ .

َاالي حضشت فلي با كمك ظرفته اص آمادگي رهني خُد انؾايي بنُيسيذ   .ردباسي شخصيت 

 . بنُيسيذ طُران َ کشتي ميان خيالي ضُيي َ گفت

 . دنگل َسظ رد اي كلصً ي خاهن رد صمستان سشماي 

 . بنُيسيذ سا  خُد صيباي صپي خاطري اص يكي

 . بنُيسيذ انؾايي خيالي سفر يك مُسد رد

 ؟ دانيذ مي سا  داقيٌ كذس ذَذس

 ؟ ضُيذ مي هچ شما هب باسان باسػ فذاي 

 ... . ًظرفض  خاك كتاب آسصَي

 داسم دَست میهه کهه اي سا  تُ

َان رد تأثيشي  هچ مغاصرت  ؟ داسد آدمي س
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 صبان شما َقتي غیبت مي كنيذ

 َژیگي صپي يك دانؼ آمُص خُب .

ُاهيم طرد ... .  كاسيم آن سا ردَ خ  ره هچ ب

 رباي سسيذن هب خذا بايذ ... .

 نماص سا ظرامي داسيم ذُن ... .

 خاطري اي اص اتشستان مه

 اغُ !شما صرشضً ستتيذ .ببخشيذ با خذا كاس داسم  اغُ

 باال شهر،پانيي شهر

 چرا مي ضُميي مذسهس ي فاشُسا 

  مهربان ي صرشضً، مارد

 ما ي خاهن،  ما شهر

 ؟نتابي ظز ره كجا هب داشتي دَست صُدي خُسشيذ اظر

َصي اظر  نباشذ خُسشيذ س

 ؟ بيادیی مذسهس هب  مدبُسيذ آيا
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 يگران باشيم.هچ كنيم هك سش مضٌ د

 مه اتشستانم.

 صنذي مانذن با صنذگي هچ تياَ ي داسد

 باوك صمان یعني هچ  

 انهم اي هب آاق امام صمان

 كذس صپي شب اص صيبا خاطرا ي

 ؟چیست اقنُن

 .كنيذ تشكر اَ صحمات اص نُشضً خُد مارد هب اي انهم

 .بگُدیی سخه هفظ رد اي دُهج صبان اص

 ماردم َ مه مشتشك آسصَي

 .... است نماص َقت هك صنذ مي اوگشت پنجري هب سحر

َاهن يك مه اظر    ...صُدم رپ

ُاب اص يكي    .دهيذ ششح  سا  خُد صپي خ

 ؟ چیست مارد َ پذس مَاضل رد ما َظيفً
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 ذن هچ کسي ربَيذ اظر هب جاي نطري خُن اهذايي صُديذ دَست داشتيذ هب ب

 اظر جاي سوگيه امکن صُديذ دَست داشتيذ اص آن باال صميه سا چطُسي مي ديذيذ

 اظر اختياس دست شما صُد ضُػ شما دَست داشت هچ فذاصپيي ششنُد

 
 صرها َ محمذ رد كىاس تپً صپ كذم مي صدنذ هك يك مرتصً چمه صري پاي محمذ خالي شذ َ اَ هب ردَن ....  -  

 انك، ماشيه پذس راطمً منحره شذ َ داشت اص ردي سقُط مي طرد هك ....رد يك چیپ خطر -

ُاس هب اَ زنديك شذ َ ... -  آاقي محسني رد داظيكً ذىذ شسضً پُل هب همراي داشت، اص باوك بيشَن آمذ هك يك مُتُس س

ُاهج شسضً يك با طردم باص سا  رد ات سفتم رد طره هب طردن باص رباي مه َ صدنذ سا  خاهن رد صوگ -  ....  شذم م

گاي سا  بيشَن شب  ...  َ آمذ طرفم هب آسمان اص سفيذ نُسي  هك طردم مي ن

كان رد ماردػ سفتم دَستم ي خاهن هب - كاست  .... خُسدم سا  آن َقتي سيخت ربايم ااي كذیمي ی

ُاب ديشب - ُاس هك ديذم خ  .....  ام شذي لضايي ي سفينً يك س

 ....طرد جلب خُد هب سا  مه نظر كذیمي چراك يك هك سفتيم مناصي هب اردمم َ پذس همراي هب غُستش خريذ رباي -

گامي شب صپي نيمً. سدنتف مغاصرت هب نغاس با پذسػ همراي هب فلي - ُاب آنٍا هك هن  .....َ شذ متُهو بلىذي فذاي با نغاس، صُنذ خ

 اًطا تخیلي هَضَع چٌذ
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ُان عديب هب عقب ربگشتم ....  -  رباي ظردػ َ تفريخ هب دنگل سفضً صُدم انگٍان با فذاي سعػ يك حي

 بٍاي خرَؽان رديا هب جلُ مي سفت هك انگٍان ظرداب ؽظيمي کشتي سا ... کشتي زبسگي رد آ -

َص با  -  اص مناصي ي آاقي سسُلي، يك كيلُ غُبيا خريذم َمَذاسي اص آنٍا سا رد باغچً ي كُاك خاهن كاشتم. پظ اص ذىذ س

 ردزت زبسگي سَهب سَ شذم ....

َص شيپ پسػچي ربايم شسضً اي هب همراي يك انهم آ -  َسد ات آن سا باص طردم ....ذىذ س

ُاني دغذ هب مه سفتيم مي ساي هك طُس همان. صُديم سفضً كُي هب فلمي ظردػ رباي مقلم همراي هب -  دغذ، فسیل يك... آن. طردم ربخُسد حي

ُابيذم هك شب ربَم کٍكؾان هب داشتم دَست خيلي - ُاب رد خ  ....  ديذم خ

گامي َ صُد باصيگُشي پسش فلي - ُادي يهمرا  هك هن  ....  انگٍان، صُد سفضً دنگل هب خان

 .... شذ حياط َاسد عديب مُدُدي انگٍان طرد مي فكر طُس همان َ صد مي كذم حياط رد صُد شذي خسضً تنٍايي اص پيشصن -

ُاس -   رد اي صنذي مُدُد چيه هك سسيذيم اي جزريي هب ما َ شذ متُهو کشتي مرتصً يك هك صُدم اقيانُسٍا سَي کشتي رب س

 .... نبُد جا آن

ُاست ات طرد ربخُسد عجيبي شي يك هب سفت مي ساي خيابان رد اميش -  ..... ربداسد سا  آن خ

 .... َ ديذ لضايي آدم يك سسيذ لضا هب َقتي. سفت لضا هب مذ ي اص پظ َ شذ سفينً َاسد حميذ -
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َص داقیقي سا هب جملً عاصي اختقاؿ دهيذ ) جهت تقُيت خالقيت َ تمرطز(  تالػ كنيذ ره س

 كلمً بگُدیی جملً شغاصنذ
 جملً اي بگُدیی ات كامل كنىذ

 کظ طيضي هب آن اضاهف كنىذ َ اداهم دهىذكلمً بگُدیی ره 
 جملً اي بگُدیی صمان آن سا عُك كنىذ  

 جملً اي گفتاسي بگُدیی آن ساهب نُشتاسي تبذیل كنىذ
 انؾاي شياهي كاس كنيذ مُضُعي بگُدیی سچً صپ ردباسي آن صحبت كنىذ 

 بنُيغذ بگُئيذ مقظ وگُدیی طيضي  َ كنيذ پخؼ تصُري يا  مُصيك گاهي،بنُيغذ سچً بذيم ما سَ نؾاا مُضُؿ نبايذ همیشً

 
 خالق اًطاي تراي هٌاسة توام ًیوِ ّاي داستاى

ُاست دعؼ پشت الك   .... ربَد ماي طري هب هك ميخ
 َص ضراس است کسي هب مذسهس بيايذ هك ات االن نذيذي ايذ. ...آمُصگاس گفت امر 

گاس کشيذ صرياد كُذُغُ ميمُن شذ سَشه دنگل انگٍان اتسيكي تُي  ..... افتادي صميه هب ماي ان
 ..... افتاد عَاب ي الهن رد اشتباهي َ ملطيذ ماس تخم
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 خالق اًطاي تراي تٌذ ًَيسي ٍ هٌاسة توام ًیوِ ّاي داستاى

 

ُانستم اص ايه جا ربَم ، جايي هك .....  ردزت گفت كاػ مي ت
 

ُابيذي ..... ُاست اص ردزت پانيي بيايذ هك ديذ ظرگي صري ردزت خ  سنجاب كُذُغُ خ

 ... است طردي دري بٍاس چرا  دانست نمي کظ چيه

ُاانت همً  رتسيذنذ دیچیپ دنگل رد هك َانتشحکي فذاي اص حي
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 س علَمتلفیك اًطا تا در
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  اًطا پیطٌْادي ّاي رٍش

 «     تذاعی ٍ ضبخِ ثٌذی» رٍش  -1

ُاهذ تمام كلما ي سا هك رد مُسد يك مُضُؿ هب رهنؾان مي سسذ ؛ بيان كنىذ . ايه كلمات رباع      م اص دانؼ آمُصان مي خ اط زنديكي هب هب ايه صُست هك مقلّ
ُاست با تُهّج هب كلمات مُدُد ا ُان اص دانؼ آمُصان خ نؾاي خُد سا بنُيسىذ. ايه سَػ هك يكذيگر رد ذىذ ؽاهخ سَي تخضً سياي نُشضً مي شُد . دال مي ت

 مّقاعّيت تخيلي فكر سا صُست مي سخؾذ ، يكي اص لكشم رتيه مراحل انؾانُيسي یعني هب جريان انذاخته فكر رد باب مُضُؿ سا آعان مي عاصد.
   تخیّلی هَضَعبت از استفبدُ رٍش -2

گام رد هك ضُميي مي آمُصان دانؼ هب                    كاسصپي اص يكي نيض خُد.  گيشنذ مي رتي شیب ي نمري باشذ رت دّذي َ رت زبسگ صپ مباضغً رههچ تخّيلي اصپيانؾ نُشته هن
 شما ضُميي مي آمُصان دانؼ هب زقذ َ... صُديم بادپا خرضُػ اظر:  مثل دهيم مي دذيذ مُضُفات يا َ كنيم مي تعریو سا  سعيب َ عديب َ اوگيض تفگش

ُانيذ مي ُاهيذ مي سا  هچ رهآن َ دهيذ تغييش سا  صپيتان مُضُؿ ت  .   بنُيسيذ خ

ُان هب   ُانيذ مي...:  صُدم اظرخرضُػ;  جاي هب:  مثال عن  ...:صُدم اظرردزت; بگُدیی ت
 « هخبطت تعییي»  رٍش -3   

ُانىذي صملاض  فكظ اص هك اي اتصي تصُري ره با نُيسىذي.  سسذ نمي نظر هب ممكه نُشته،  مخاصب ظرفته نظر رد بذَن         ُاي آَسد مي نظر رد خُد مخاصب َ خ  محت
 شخصّيتي  يا،  دَست هب انهم نُشته.   انذ طردي تشبيً  مخاصب َ نُيسىذي نیب رهني پنگ پينگ هب سا  نُشته لزا .  دهذ مي تغييش تىاسب هب سا  خُد ي نُشضً

 .يابذ دست باضل ي نُشضً هب َ بگيشد رافلً خُد ي نُشضً مرطز اص كُدك شُد مي مُسب اتسيخي يا ادتماعي
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 «کل ًگری » رٍش  -4   

ُانذ رد كالط  تُهّج دانؼ آمُصان سا هب  ايه وكضً جلب كىذ هك اص جمالت مجّزا َ رد ؽاره بي استباط با يكذيگر كم كم هب سم       ت کّل نُشضً هك داَي جمالت مّقلم مي ت
ُاانيي سا هب مرَس رد دانؼ آمُصان ايجاد مي كىذ َ آانن سارطً ي منطقي نیب آماص ، مياهن َ منّظم َيك دست است حركت كنىذ .  مغاضعً ي داستان صپ  ايه ت

 پايان داستان سا مؾاهذي مي كنىذ.
 ّویبری رٍش -5

 : عباستىذاص همياسي  اصسَػ استيادي مزاياي  انؾانُيسي رد    

 ؛شُد مي تقُيت آمُصان دانؼ نفظ زّعت -

 ؛شُد مي رتشیب،  ذسهسم هب آمُصان دانؼ تمایل -

 ؛ دانىذ مي سهيم ديگران خُدَ سشنُشت رد سا  خُد آمُصان دانؼ -

 ؛ يابذ مي اصزايؼ آمُصان دانؼ ظرَهي ربَن َ ظرَهي ردَن سَػ -

 ؛كنىذ مي تجرهب سا  صيستي هم َ يكذيگر تحّمل صپي مٍاست -
 :       اجرا رٍش

ُاي؛  كنيذ بىذي میسقت(  قُي – ضعيو) انمػجانظ صپي ردظرَي سا  آمُصان دانؼ  .كنيذ بىذي میسقت كالط آمُصان دانؼ تقذاد هب تُهّج  ابا س دذيذ ردط محت
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َاصزاس   4ظرَي  7نفري سا هب   28رباي مثال : يك كالط نفري میسقت بىذي كنيذ . ردط سا هب ذىذ قسمت میسقت بىذي كنيذ َ مغاضعً ي ره قسمت سا هب يك ظرَي 
 كنيذ ؛

ص  ـ َ ي سا تشكیل دهيذ ؛ ) هب ايه رتتيب هك ؛ اصراد داساي شماسي صپي يكغان سا ردظرَي صپي ديگري دسضً بىذي كنيذ.( رباي مغاضعً ، سمان مطّخ ظرَي صپي تخصّ
صي ضراس دهيذ ؛  يكغاني سا رد اختياس ظرَي صپي تخصّ

صي صپي ظرَي آمُصان دانؼ اص،  مغاضعً َقت پايان اص پظ ُاهيذ تخصّ ُاي ردمُسد سحث َ مغاضعً با ات سخ  ياد دقيٌ َ جمعي طُس هب سا  قسمت آن، خُد سخؼ محت
ُاسضً آمُصان دانؼ اص شذي تعیيه صمان ردپايان ؛ بگيشنذ  ؛ ربظردنذ افلي صپي ظرَي هب هك شُد مي خ

 مردلً ايه رد آن سفايت هك هچ آن، دهذ مي ضراس رَيظ  ديگر اؽضاي اختياس رد،  است ظرفضً ياد سا  هچ آن،  شماسي رتتيب هب نفر ره،  صپ ظرَي هب باصگشت اص پظ      
ُاي،  رتتيب هب َ يك هب يك اصراد هك است ايه،  است مهم ل یعني.  دهىذ تُضيخ اؽضا عاري رباي سا  ردط محت َّ ل سخؼ هك دهذ مي تُضيخ کسي ا َّ  سا  ردط ا

ُاي کّل  هك ايه ات...  َ سا  دَم سخؼ هك صردي سپظ،  است طردي مغاضعً م،  سَػ ايه رد؛ ربسذ اتمام هب ردط محت  هب َ كىذ سشکشي صپ ظرَي هب است مُّظو  مقلّ
 .      ضُيذ پاسخ صپ آن احتمالي سؤاالت

م اظر،  آمُصان دانؼ تُّسظ مغاظب ي اساهي پظ    ُاي اص قسمتي نمُد احغاط مقلّ  پايان اص پظ. كىذ اكذام رت شیب تُضيخ هب خُد،  انذ وگرفضً ياد خُبي هب سا  ردط محت
. دهىذ تُضيخ سا  ردط ي خالهص آمُصان دانؼ اص اي ػّذي؛  هك صُست ايه هب . آيذ عمل هب تذسيظ اص مىاسبي بىذي جمـ است الصم،  تذسيظ ي جلسً ره

 اص،  ايذ طردي تذسيظ هك هچ آن هك است ايه ااقتنلي سَػ اص منعُس.  تلخيصي سَػ ات كنيذ استيادي ااقتنلي سَػ اص رت شیب،  ردط ي خالهص رباي است بهتش
ُاهيذ آمُصان دانؼ  زنديك خُد صنذگي صپي مُهعّيت هب انذ ظرفضً ياد هك سا  هچ آن َاهـ رد.  كنىذ پيذا  آن رباي كاسربدصپيي،  صنذگاني متقّذد صپي مُهعّيت رد ات سخ

ا .كنىذ ُاسضً آمُصان دانؼ اص تلخيصي سَػ رد امّ ُكنىذ ديگر آمُصان دانؼ رباي الهصخ  شکل هب سا  شذي اساهئ مغاظب،  شُد مي خ ُاصپن هك مقّلماني هب . باصض  كالط خ
 .شُد مي پیشنٍاد ااقتنلي سَػ،  ستتىذ سخؼ ارث
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 رٍش هسبثقِ جولِ ّبی ادثی  -6

ُاهيم رد مُسد ذىذ مُضُؿ يا ذىذ اسم مانىذ : مارد ، آسمان ، خذا َ...  جملً صپي صيبا بنُيسيذ. زقذ   اص جمـ آَسي جملً صپ بهتشيه جملً تُّسظ دبيش  اص دانؼ آمُصان مي خ
ُاهيم با آن انػخاب مي شُد َ دانؼ آمُصي بهتشيه جملً صپ سا سَي تخضً مي نُيغذ َ انم ضُيىذي يا نُيسىذي ي آن سا رطر مي كىذ . صماني هك جملً صپ  تمام شذ اص سّچً صپ مي خ

ُانذن انؾاصپ بهتشيه س   .ا ربظزيذي َ رد نششهّي ي مذسهس ااپ مي كنيم ات ديگران نيض تضُيٌ شُنذ َ انؾاي دذيذي بنُيسىذجملً يك انؾا بنُيسىذ . زقذ اص خ
 ًَیسی خبطرُ رٍش -7

ُانذي يا طردي تعریو خاطري يك آمُصان دانؼ رباي       ُاهيم مي صپ اصآن خاطري شذن تمام اص زقذ َ شُد مي خ  رد َ ىذبنُيس ،   مانذي رهنؾان رد خاطري اص هك سا  هچ آن خ
ُاهيم مي زقذي ي مردلً ُامؾان  يا خُد اص خاطري يا داستان يك خ  .   بنُيسىذ اق

  داستبى تکویل رٍش -8  

 دانؼ ره َ كىذ مي آماص سا  داستاني دبيش؛  كنىذ مي دبيش فذاي دينشن ي آمادي سا  خُد صپي ضُػ َ کشىذ مي عميٌ صپي نفظ َ شسضً سا  ذشم صپ سّچً سَػ ايه رد         
 .شُد تمام داستان هك صماني ات كىذ رت كامل جملً يك با سا  آن است مُّظو،  شُد گفضً اسمؼ هك آمُصي 

 پراکٌذُ کلوبت جذٍل رٍش -9  

ُاهيم مي آمُصان دانؼ اص َ طردي تهّيً امقي َ عمُدي صپي ستُن با دذَلي ابتذا          ايه گنجانذن اص پظ.  بگُيىذ؛  نذاسنذ ديگر يك با استباطي هك كلمً تقذادي خ
ُاهيم مي آمُص دانؼ ره اص،  دذَل رد ضنات ُاهيم مي ظرَي ره اص آخر رد َ بنُيغذ اي جملً،  آن ستُن يك يا سدیو يك كلمات با خ  اص ردآن هك باشىذ نُشضً متني خ

 .     باشذ شذي استيادي(  شذي عاخضً جمالت)  صپ جملً ايه
 خرها             هي      تكَاًذٍ         گل          ِديَاً      رتا آّي               آتص
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 ضیذی خَر رٍش– 10      

هك سَػ خُسشيذي نُعي باصي با كلمات است ؛ يك نفر يك كلمً مي ضُيذ َ آن سا ردَن خُسشيذي مي صزاسنذ . سپظ ذىذ كلمً ي مرتبظ با آن كلمً 
 لمً جملً مي عاصنذ . رد پايان جملً صپ سا كىاس هم صزاشضً َ يك مته مي نُيسهمثل شقاؿ صپي آن مي شُد مي ضُيىذ َ زقذ رباي ره ك 

 ساحل       دريا               ضي   طَفاى  آب   هَج              لايك

 « کریگبى»  رٍش -11  

َؿ ضبشي  ي عادي ي جملً يك اص  ابتذا ،  تُصيو رباي.  داسد مردلً شؼ سَػ ايه        ره هب سادـ. بنُيسيذ ديگر ي جملً هس جملً ايه هب سادـ.  كنيذ شش
 َ صپ جملً نیب منطقي نظم َ كنيذ میظنت سا  صپ پاساظراه سپظ.  بنُيسيذ جزيي دال ردعيه َ سَشه َ صشيخ ي جملً جنپ ات چٍاس،   جملً هس اص يك

 .كنيذ سفايت سا  صپ پاساظراه
 تخیّلی اًطبی -12

ُؿ ايه كالسي          ُؿ رتيه رپطرفذاس اص يكي انؾا تذسيظ ن  : است صُست ايه هب آن اجراي سَػ َ است آمُصان دانؼ ميان رد صپ سَػ ن

ُان هب.  كنيم مي مطّخـ  سا  مُضُؿ -  سفرخيالي:  مثال عن

ُاهيم مي آمُصان دانؼ اص -  .ببىذنذ سا  خُد ذشمان خ

م - ُان هب مقلّ  .دنیشن مي آمُصان دانؼ ردكىاس نُيسىذي عن

ُاهيم مي صانآمُ دانؼ اص -  .شسپاسنذ خاطر هب سا  خُد مؾاهذات،  خيالي لضايي ي ربسفينً سفر همً خ
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م ) نُيسىذي ( هب سشعت يادداشت  - ُاهيم آن هچ سا ردخيال خُد مي بيىذ بگُيذ َ مقلّ  ·كىذ. رد ره  مردلً هب صُست رپاكىذي اص ره دانؼ آمُص مي خ

م بايذ هب دّقت بذَن  ُان رباي دّزاب رت طردن انؾا اص وكضً ي شسياس مهم : مقلّ رطر انم دانؼ آمُصان ، اص تمام دانؼ آمُصان رد ايه انؾا استيادي كىذ. مي ت
. ( استيادي طرد. ردپايان فذاصپي مختلو ) باص َ شسضً طردن ردب كالط ، باال َ پانيي طردن رپدي ، كىاس صدن رپدي ، جا هب جايي ميض ، باص َ شسضً طردن پنجري َ..

ُانذ .   دانؼ م ) نُيسىذي ( انؾاي آن صپ سا مي خ  آمُصان ذشمان خُد سا باصطردي َ مقلّ
 پردازی ثذیعِ رٍش    -13

كايي:  ضُسدن َيليام;  تُّسظ هك است سَشي( اضو        ضُسدن َ است سرظ بي ؽاره هب عىاصش همراهي َ  اّتقال معني هب َ يافت تذَيه م 1970 ي دهه حذَد آمری
كاس صرصت،  رپداصي  ردبذیعً. بنگرد آشىا طيضصپيي هب اي اتصي ديذ با كىذ مي تالػ صردي یعني:  انميذ مي:   صدايي ىاييآش ;   سا  آن  َ استقاسي اص َ آيذ مي َدُد هب ابت

 جمـ رب َ انجامذ مي تخّیل كذست اص ي گيش  بهري هب،  رپداصي  بذیعً.  آيذ مي َدُد هب خاّلقّيت َ گيشد مي شکل تيّكرخاّلً سَػ ايه با هك شُد مي استيادي تمثیل
 . شُد مي تأكيذ  اّعالفات  رتکيب َ  تذلیل،  آَسي 

ُؿ هس اص رپداصي  بذیعً رد        .شُد مي استيادي قياط ن

ُان،  گياي،  شخـ يك با عاصي  همانىذ : ضخصي لیاس -      يا سنگ يجا هب سا  خُد آمُص دانؼ مثال رباي.  است پذيذي يك يا جان بي مُدُد َ حي
س ايه با َ يابذ مي  سا  صپ تؾاهب َ دهذ مي ضراس ردزت ُّ  . رپداصد مي خُد آسصَصپي َ صپ انذيشً،  احغاط َصو هب تص

َان آب هب شعر تشبيً : هستمین لیاس    -  عادي ي مَاهل یعني،  مستقيم قياط،  تشبيً ايه.  ببشنذ پي شعر صيبايي هب صراگيشان ات شُد مي سبب رديا مُج هب يا س
سات َ كىذ مي فكر سَدخاهن يا انغان يك مانىذ،  كتاب هب مثال رباي است مفهُم دَ با مُدُد َ ُّ  ايه اص َ كىذ مي بيان مُضُؿ هب نتبت سا  خُد احغاعات َ تص

 . شُد مي انجام عاصي  مؾاهب طريٌ
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مُضُعي تُصيو مي شُد مانىذ : مخّرب َ مذالؼ ، صشت َ صيبا ،  ايه مردلً دَ كلمً ي متضاد اتخاب مي شُد يا ويپنذ آن صپرد  لیاس فطردُ : -    
م  سهبشي َ نؾاست رب مّقاعّيت صپ سا ربعٍذي داسد َ ؽاظرد ان رد مراحل مختلو مّقال دَست َ دشمه رد اجراي ايه الگُ سّچً صپ هب ظرَي صپيي میسقت مي شُنذ َ مقلّ

 صُدي َ رد پاسخ ضُيي نيض مؾاسكت داسنذ .

 ي ردباسي نُشته،  مذل ايه.  داد اساهئ   سا  مذل ايه ازتناعي َ تيّكر هب سخشيذن تجّسم هذه با1982 عال رد اَ است:  ٌلمبشگ;  مذل دَم سَػ( ب
 ااقتندي تيّكر رپَسػ هب   ٌلمبشگ مذل.  فكر عاخته عيني َ تجّسم هب سسيذن رباي است ساهي اصآن استيادي َ عاصد رتمي آعان سا  مختلو صپي مُضُؿ

 ٌلمبشگ مذل.  بپشداصنذ آن افالح َ صپ تجرهب دادن عاصمان هب ات دهذ مي ياسي  سا  صراگيش مذل ايه.  اصزايذ مي صراگيشان آگاهي َ شىازت رب َ كىذ مي كمك
 :داسد سطخ چٍاس

 ( . اي اسطُسي)  صرضي سطخ( ،  استقاسي)  تخّيلي سطخ( ،  فكري)  عَالني سطخ( ،  عيني)  حّسي سطخ

 طبٌ سا  خُد تيّكرات َ بيىذيشيم مُضُؿ آن پيشامُن َ بگيشيم نظر رد سا  مُضُعي است الصم ابتذا ،  دهيم تُضيخ سا  فًُ سطُح اص رهکذام هك ايه رباي         
ُانذ مي نظر مُسد مُضُؿ.  بياَسيم كاؼز سَي هب َ  عاصيم مجّسم ٌلمبشگ مذل  .باشذ َملمُط ماّدي يا مجّرد َ رهني ت

 ( عینی) حسّی سطح بهار:  انشا موضوع

ُاهيم مي ؽاظردان اص ابتذا  – ُاسدي عيني ردسطخ كنىذ فكر بٍاس هب خ  َ صپ گل:  مانىذ؛  سسىذ مي رهه هب ابتذا  َ شذي مرصُط مُضُؿ ؽاره هب هك كنيم يادداشت سا  م
 مُدُدات تمامي دنبؼ َ حركت باألخري َ رپنذگان فذاي َ  نسيم َ باد َصػ،  طبيعت تغييششکل،  عاصان ذشمً رپشذن َ سَدصپ شذن جاسي  َ صپ باك،  گياصپن

 ... َ صپ پنجري َ صپ خاهن طردن تميض َ
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ُاسدي بپشداصيم هك مُسب خيال اوگيضي انذ . مغّلماً استيادي اص آساهي صپي ادبي ضشَسي است مثل تشبيً َ  :سطخ تخّيلي) استصماسي ( ردايه سطخ بايذ هب م
ُانىذ با استيادي اص تشبیٍات عادي، تيّكر خُد سا خيال اوگيض عاصنذ : پاسهچ صپي سوگيه چمنضاسصپ ، ردخشؼ ستاسگان استقاسي َ ديگر صىاشپ ادبي  ، ؽاظردان مي ت

گاسوگ ردختان ...  ؽکُهف ، نقري ي مزاب تشنً عاسان ، ظباط سن

ُايي َ باطني است ايه سخؼ مرصُط هب فكر َ انذيشً است هك رد مُسد بٍاس بايذ ا :سطخ عَالني ) فكري (  ظٍاس شُد یعني ربخاله سطخ عيني هك ؽارهي صُد شیب رت محت
ُاني َ  ؛ بٍاس يادآَس دَسان كُدکي انغان است . بٍاس ، مقاد َ باصگشت سا هب خاطر مي آَسد .  طبيعت مردي دَباسي صنذي مي شُد . همان ضُهن هك طبيعت كُدکي َ د

ا طبيعت ايه مراحل سا طي مي كىذ . آمُصاگشي طبيعت ايه ردط سا هب ما مي آمُصد هك هب خاغٌ صيبايي صپ بيىذيشيم َ هب پيشي َ مرگ داسد ،  انغان هم ، هم گام ب
َص سستاضيض فكر كنيم َ اص ارث پي هب مؤرّث ببشيم .  س

 است بهتش صرضي ردسطخ انؾا ردط رد َلي.  باشذ ذيش مطرح  اعاطيشي  مغائل صپ ردآن هك شُد مي مرصُط صپيي مته هب َاهـ رد سطخ ايه -(  اي اسطُسي)  صرضي سطخ
 رد،  شُنذ مي رطر هك صپيي سَػ اص استيادي با هك است معتَذ نُيسىذي.  بنُيسيم است بٍاس مُضُؿ مُسد رد تيّكر ي اكيذي هك سا  خُد نظر مُسد ي وكضً َ ایپم،  نظرهي

ُانمىذي اصزايؼ ؽاهذ،  دشستان دَسان  . صُد ُاهيمخ  نُشته رد آمُصان دانؼ ت
 ( تجسیِ)  جوالت ی تجسیِ ی ضیَُ -14

 اص َ دهذ مي اساهئ صپ آن هب،  است نمُدي انػخاب َ داسد نظر رد شيپ اص هك سا  صپيي ضغت َ نمُدي میسقت نفري ذىذ صپي ظرَي هب سا  آمُصان دانؼ دبيش سَػ ايه رد       
ُاهذ مي صپ آن َصانهم،  صپ مّجلً رد هك خ ُادي هم َ متضادصپ،  صپ متشاده َ نمُدي دُ َ دست ديگر صپي كتاب يا صپ س  همراي هب َ كنىذ پيذا  سا  كلمات ايه هب مرصُط صپي خان

ُانذ مي دبيش هك ايه ممه.  نمايىذ يادداشت جمالتؾان ُاسد اص رهيك پيذاطردن ي َظيفً ت  .   شسپاسد ظرَي يك هب سا  فًُ م
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 عبطفی (« ) هفَْم هفَْم سبزی ثب تصَیر گٌگ ٍ ًب» ضیَُ ی  -15

َان دانؼ آمُص َ سَحّيات اَ سش َ كاس داسد ، بذيه صُست هك تقاَري گنگ يا تقاَريي شسياس مصمُلي هب دانؼ        آمُص اساهئ دادي َ اص  رد ايه سَػ دبيش كاماًل با س
ُان ، رديچً صپي ر ُاهذ ات احغاط َ ربداشت شخصي خُد سا اص تصُري نُشضً َ رد حّذ ت  هني اتصصپي هب سَي آن باص نمايذ َ هب تقاَري، مفهُمي دذيذ ببخؾذ. َي مي خ

 رٍاًی ، حرکتی ، ترکیت ( « ) ًوبیص » ضیَُ ی  -16

ُاني انؾا ( هب دان         ؼ آمُصان رد ايه سَػ دبيش مُضُفات انؾايي سا اص داستان صپي منػخب دانؼ آمُصان هب َسيلً ي اجراي نمايؼ ردكالط )هب جاي سَخ
ت نمايؼ ، انؾا سا مُسد نَذَ ربسسي ضراس مي دهىذ . ) رد ايه شيُي ي امي  ُّ ُاني ساَي َ نَاط ضعو َ ق سصشيابي شیب رت كيفي نمايانذ َ دانؼ آمُصان اص داستان خ

 صُدي َ ردفذ صيادي اصآن تُّسظ دانؼ آمُصان َ تحت نؾاست كامل َ مستقيم دبيش انجام ظردد.(  
 ( هسئلِ حلّ،  ترکیت« )  مًبتوب ًوبیص»  ی ضیَُ -17

 اص سپظ َ شُد مي  انجام كاسي نيمً صُست هب نمايؼ ايه.   ظردد مي اساهئ آمُصان دانؼ هب نمايؼ اجراي صُست هب َ شذي انػخاب مُضُعي سَػ ايه رد      
ُاست آمُصان دانؼ  مي اجرا  اقضل ظرَهي هم َ انفرادي صُست هب هم شيُي ايه.  نىذربعا پايان هب انذ ظرفضً هجیتن خُد هك طُس ره سا  نمايؼ داستان ات ظردد مي ردخ

َؿ رد هك است آمُصاني دانؼ هب كمك آن هذه َ باشذ  . انذ لكشم داساي انؾا شش
 «  حَاس ترکیت» ی ضیَُ -18

ُاط با مغاصٌ ظرَي جنپ هب سا  آمُصان دانؼ دبيش سَػ ايه رد        ُايي،  بيىايي یعني بذني ح ُاهذ مي ظرَي ره اص َ نمايذ مي میسقت ذؾايي َ ُياييص ،  المسً،  شن  منظر اص ات خ
 نَذ اص پظ َ نمايذ مي اساهئ سا  خُد ظرَي هب مرصُط ارث  صپ ظرَي اص رهيك سشظرَي آن اص  پظ.  نمايىذ تُصيو َ ضراسدادي ربسسي مُسد سا  شذي اساهئ مُضُؿ،  حظ همان

 .ظردد مي كالسي انؾاي  انم با َاحذ  انؾايي هب تبذیل َ شذي رتکيب يكذيگر با صپ سشظرَي َ دبيش كمك هب صپ نُشضً ايه،  دبيش ربسسي َ
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 ترکیت (« ) لغبت پراکٌذُ » ضیَُ ی  -19  

ُاست مي كىذ هك ره کظ كلمً اي سا هك هب رهنؼ مي سسذ ، بگُيذ . دبيش كلمً صپ سا رب سَي تخضً نُش         ضً َ سپظ  اص دانؼ رد ايه سَػ دبيش اص دانؼ آمُصان ردخ
كان انؾايي صيبا َ داساي مفهُم بنُيسىذ . )دبيش ، دانؼ آمُصان سا رت ُاهذ هب َسيلً ايه كلمً صپ ، عباست صپ يا رد حّذ ام غيب مي نمايذ ات هب شيُي صپي آمُصان مي خ

 غيشكلیشً اي َ نُ بپشداصنذ. (
 «هفَْم سبزی ثب تصبٍیر پراکٌذُ » ضیَُ ی  - 20

ُاست مي نمايذ ات با تُهّج هب تقاَري َرد ا        ايجاد استباط ميان آن صپ  يه سَػ دبيش تقاَري رپاكىذي َ مجزا اص يكذيگر سا هب دانؼ آمُصان اساهئ مي دهذ َ اص آانن ردخ
َؿ هب نُشته انؾا نمايى هج  هب احغاسي هك نتبت هب ايه مسئلً رد رهنؾان ايجاد مي شُد ، شش ُّ  ذ.رد رهه خُدؽان َ با ت

  تَصیفی اًطبی -1

ُؿ رتيه عادي ُؿ ردايه. است تُصيفي انؾاانؾاي ن ُاط طریقي شنُدَياهب بيىذيامي خُدمي رداطراه ساهك آمُصطيضصپيي انؾادانؼ ن  مي خُدردك مختلو اصح
 .نمايذ مي َتعریو كىذَصو

 ًَیسی گسارش-2

ُؿ ايه :ًقلی اًطبی-3 ُان انغان سشصزشت انؾاردبيان ن  . است گريدي  طيضي  يا ياحي
 ًٍثراهرٍزی سبدُ زثبى ضعرثِ ثرگرداًذى-4

كاسدانؼ اي َرپداخضً َعاخضً رهه انؾامحصُل ايه: تخیلی اًطبی -5  هك است رهني صُست َبيان َصو ردحقيقت است آمُصان اف
 نذاسد خاسجي اعاط َماظباً  طردي خُدامگن اَرباي
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 خالصِ ًَیسی-6

 ًبهِ ًَیسی-7

 خبطرُ ًَیسی-8

 یقی یباستذاللی اًطبی تحق-9

َادبي َ.. ُؿ انؾاسحث َتحقيٌ ردباسي ي مغائل عَلي است اصقبیل مغائل اتسيخي فلمي ادتماعي   مُضُؿ ايه ن
 رٍزًبهِ دیَاری-10

ُؿ انؾاي ظرَهي َصاستقذادصپي ضُانضُن دانؼ آمُصان ردنُيسىذگي صرصت مىاسبي است .;يك ن ُاسي است هك رباي رب َصانهم دي  س
 ؟كٌذ هي رادرگفتارًٍَضتارتمَيت آهَزاى داًص كريف ًثَغ عَاهلي چِ

ُادي-1  خان

ُادي ُك شستشتقُيت َمهمتشيه اَليه خان ُؿ طرصصحبت است آمُصان دانؼ فكري نب َاني دسماني عالمت تنزهي ن  خاطرخُدداسي  َآسامؼ َس
 .صزاسد ارثمي امُصان ردسفتاسدانؼ همً، انمىاسب َتنبيً تضُيٌ فؾاسردخاهن اصسختیٍاي

 :هسمذس-2

كاسَعَايذمي بيان رباي رتشیبي آصادي احغاط ردمذسهس آمُصان دانؼ  مي کسب هب باصياتجرهب كانُن شُنذَردايه خُدآشىامي َؽایو كنىذهب اف
ُؿ..َ مذريَمقلم،آميض كنىذَربخُسداصتشام ربضراسمي خُداستباط بادَستان،كنىذ  .صزاسد سفتاسآنٍاتأثيشمي ردن
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ُاانباشذ،ردست بايذباايجادششایظ مى :مقلم-3 اسب َمحيظ مغاػذرباي تُسعً قُي ي كالم َرپَسػ مٍاست نُشتاسي شمابکُشذ.ردردهج ي اَل خُدانطقي ت
 َشيشيه سخه بگُيذَاگنبسدَآنچً ساهك مي ضُيذعمل كىذ.

َادبي شقلً صپي فل  :ادتماؿ-4 َصان كىذاتباصرهنگ جامعً ي اعالمي َظيفً داسدهك اصطريٌ تماط دانؼ آمُصان باكتابٍاي ضُانضُن فلمي  م ساردَدُدؽان صر
 اسصشمىذاعالمي آشىاشُنذَنقؼ ایپمبشان زبسگ ساردصنذي طردن تمذن اعالمي زفهمىذ.

 كتاب -5

ُانىذاصطريٌ ضُانضُن کسب اعالفات كنىذَمٍاست گفتاسَنُشتاسؽان ساتقُيت كنىذ.ايه اعالفات  :جمـ آَسي اعالفات -6 دانؼ آمُصان مي ت
َامامانعباستىذاص: اضو(آشى َاداديث ایپمبشان  ب(آشىايي باسعاهن صپي ظرَهي مثل ساديُ، تلُزیيُن،  ؛ايي باضران َحفؼ آيات َسُسي صپي ضرآن 

 مطبُفات .

 خُد دانؼ آمُص-7

ُك نقؼ-8  كالمي ردمٍاست آمُصان دانؼ رهه ردخالقيت اسصشمىذي تقاَرينقؼ َربداشت انؾاديذن نُيه ردآمُصػ :گفتاسَنُشتاس تقاَريردنب
 داسد َنُشتاسي 

ُانىذاحغاعات مي تقاَري دقيٌ ي مؾاهذي با امُص دانؼ  مثل ستتىذ ديذن َ لمظ اقضل  تقاَريي ايه.كنىذ بيان صيباَدلنشيه كلمات خُردارداقظب ردَني ت
 .خُدداسنذ تقاَريردرهه اصايه َآنٍاتجسمي است شذي گنجانذي ردكتاب هك ياتقاَريي، ...دنگل، كُي، باك
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 ترگ اًطا آتص ًطاى
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 تسیار صَتي ّاي افكت از استفادُ

  زًذگي ٍ طثیعت از زيثا

 در رٌّي سازي تصَير تراي هٌاسة

 اًص ّاي ساعت

 تان نویسی و بند نویسی چهارشنبه سوری تصاویر داس

40 



 

 

 

 

 

 كارت ّاي لصِ گَيي
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 درن هفَْهي از تصَير -تصَير خَاًي 

 

ُك با هك است ردسي انؾا هك بگُيم بايذ پايان رد  .عبُسطرد آعاني هب آن كىاس اص نبايذ َ شُد مي مرصُط آمُصان دانؼ طردَ تمام هب َ داسد كاس َ سش خالقيت َ نب

 اسصشمىذاست شسياس آمُصان دانؼ خالقيت ؽکُرايي رد مقلم َنقؼ است مٍاس ي خالقيت انؾا

ُانيَ  باكتاب آمُصان دانؼ طردن َمأنُط ضُيي َداستان باكلمات َباصي  َباايجادنؾاط بگيشيم انؾاسادذي ردط عاعت هك ؽاءاهلل ان  كالسي كتاسخ
 . باشيم رپباسداشضً

َاسيم َصي اميذ  باشيم اديب آمُصان صيباَدانؼ ي كتاسخاهن ؽاهذيك اي َردرهخاهن اي َردرهمذسهس ردرهكالسي صراسسذهك س
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َان اص استاد مريم زعزیي  سپاط صرا

 تاالر هعلواى پٌجن دكتر صفائي


